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1. Objectius 
 

L’objectiu principal d’aquest projecte és automatitzar un procés basat en convertir una imatge d'un 

document, concretament d'una factura, a metadades per tal de poder ser incorporades a un sistema 

de planificació de recursos empresarials (ERP). 

D’una banda, la digitalització permet optimitzar el temps a l'hora de registrar aquests documents i 

suprimir el paper. D’altra banda, garanteix que la informació romangui en format d'arxiu que 

compleix els requeriments fiscals necessaris per registrar una factura. Tot això assegurant que no hi 

ha una manipulació de les dades. 

2. Planificació 
 

La planificació consistirà en un conjunt d’etapes consecutives per a realitzar correctament el treball. 

Aquestes etapes seran: 

1) Fase aprenentatge: Es caracteritza per ser una fase de curta durada, no obstant també es pot 

efectuar durant la resta d’etapes en casos puntuals. Aquesta fase es basa en la recerca 

d’informació per tal d’entendre conceptes nous, a fi de realitzar la part tècnica amb uns 

coneixements sòlids. 

2) Fase desenvolupament: A diferència de la presentada anteriorment, aquesta fase es 

caracteritza per ser de llarga durada i major complexitat. Es basa en la creació del procés 

d’integració de les metadades.  

3) Fase validació: En aquesta fase es comprova el correcte funcionament i s’acaba d’ajustar el 

procés per tal que compleixi amb tots els requisits del client.  

4) Fase anàlisis: Destaca per ser l’última fase on s’analitzen tots els problemes ocorreguts en les 

fases anteriors a fi d’entendre’ls detalladament per tal que no succeeixin en futures ocasions.   

Cal mencionar que un cop executat aquest projecte els temps plantejats en la planificació no han 

estat els establerts. Si bé la part tècnica s’ha acotat d’acord amb el planning previst, ha estat en la 

documentació del projecte on s’ha hagut d’invertir més temps per la seva realització.  

3. Referencies 
 

Es caracteritza per l’obtenció de la informació necessària sobre el procés a realitzar i les eines 

necessàries per  realitzar-ho correctament. La font recau en llibres especialitzats en la matèria 

(Luszczak, 2015), articles de fonts informatives fermes o la cerca de possibles problemes o 

coneixements sobre llibreries o eines que siguin necessàries utilitzar mitjançant els fòrums oficials de 

la comunitat de Microsoft Dynamics (Community-Dynamics). 
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4. Requeriments 
 

4.1. Funcionals 
 

S’haurà de poder configurar els següents paràmetres generals en el mòdul de Proveïdors: 

El sistema haurà de transformar a CSV tots els arxius XML (metadades de les factures tractades per 

l’OCR) del directori especificat per l’usuari, a partir d’una pantalla de configuració de paràmetres. I 

s’hauran de moure els CSV en un altre directori configurat també a la mateixa pantalla. 

 

• El sistema haurà de llençar un avís quan s’executi el procés, en cas que aquests paràmetres 

no estiguin configurats o que el directori especificat no existeixi. 

 

• El sistema haurà de fer la importació dels arxius CSV utilitzant l’eina DMF (Data Migration 

Framework). És una eina de Dynamics per a incorporar les dades al ERP mitjançant una entitat 

intermèdia i una taula destí. 

 

• El sistema haurà de comprovar que cada factura no s’hagi importat anteriorment. En cas 

contrari s’haurà de saltar aquesta factura i al final del procés es mostrarà un avís 

corresponent. 

 

• El sistema haurà d’omplir totes les dades rellevants en una factura a partir de les dades 

proporcionades per l’OCR. 

 

• El sistema haurà d’adjuntar la imatge PDF de la factura en paper (la imatge original que 

transforma l’OCR) a la gestió documental, per a poder ser mostrada mitjançant un visor a la 

mateixa pantalla de detalls de la factura en cas  que es marqui un check corresponent. 

 

Figura 4. 1. Esquema paràmetres generals proveïdors. 
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• En cas  que alguna metadada sigui incorrecta o no tingui relació amb les dades corresponents 

de la BBDD de l’aplicació, s’haurà de crear l’avís corresponent. Es mostrarà al final de la 

importació per tal que no afecti la resta del procés. 

 

• El sistema tindrà tres opcions per a crear les línies de la factura. Seguiran aquest ordre de 

prioritat: 

1. Per albarà de compra. 

2. Per comanda de compra. 

3. Article per defecte configurat a la fitxa del proveïdor corresponent. 

 

• Si cap de les tres opcions anteriors es compleix, s’importarà la factura, però no tindrà cap 

línia. Per tant, no serà possible registrar la factura fins que no s’afegeixin línies manualment 

depenen la conveniència de l’usuari. 

 

• El sistema haurà de moure dels directoris originals dels XML i CSV a directoris de processats 

de cada un. Aquests directoris també s’hauran de configurar des de la pantalla de paràmetres 

esmentada en el primer punt. 

 

• Hi haurà un directori per a les importacions amb error, on només es mouran els XML i PDF 

(dels arxius adjunts) quan la importació d’aquella factura hagi donat algun error. 

 

• El registre automàtic només es realitzarà quan el proveïdor corresponent de la factura a 

importar tingui marcat el check que habilita aquesta part. 

 

• En cas que es dugui a terme el registre automàtic, s’hauran de comprovar que coincideixin els 

totals importats de la factura (base imposable, quota impostos i import total) amb els totals 

calculats a l’aplicació a partir de les línies de la factura. 

 

• En cas que algun total no coincideixi s’haurà de mostrar l’error corresponent al final del procés 

i la factura es deixarà com a pendent de registrar. La importació i registre haurà de continuar 

igualment per les altres factures. 

 

• Pel registre automàtic hi haurà la possibilitat de configurar un marge d’error amb els totals 

des de la pantalla de paràmetres. Aquest marge servirà pels següents casos: 

1. Si la diferència entre la base imposable importada i la calculada per l’aplicació entra 

dins del marge, es crearà una línia més a la factura a partir d’un article que serà general 

per a totes les factures i que es configurarà als paràmetres. 

La quantitat d’unitats d’aquest article serà 1 o -1 en funció de si la diferencia respecte 

al marge és superior o inferior. El preu unitari serà el valor absolut de la diferència per 

tal que pugui coincidir amb la base calculada per l’aplicació. 

2. Si la diferència entre la quota d’impostos importada i la calculada per l’aplicació entra 

dins del marge, s’hauran d’ajustar els impostos de la factura importada perquè 

coincideixin. 
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• El resultat del procés haurà de mostrar un diàleg immediat (en cas d’executar el procés 

manualment) o un diàleg guardat en l’historial dels lots (en cas d’executar el procés 

automàtic).  

 

• Els missatges que s’hauran de mostrar en el diàleg seran les factures que s’han pogut importar 

i les que no; I les factures que s’han pogut registrar o no (amb el motiu pel qual no s’ha pogut 

registrar) en cas d’haver estat el check marcat per realitzar el pas de registre automàtic al 

proveïdor corresponent. 

 

• Per a veure els detalls concrets que han fet que la importació falli es podran consultar en una 

pantalla a part amb el registre de cada factura fallida. 

 

4.2. No funcionals 
 

Tant per a desenvolupar com per utilitzar la funcionalitat d’importació i enregistrament de factures 

s’haurà de fer mitjançant els següents recursos, ja que són els requerits per l’empresa en la qual es 

duu a terme el projecte i pel client que sol·licita dita funcionalitat. 

- Axapta: Axapta o actualment coneguda com Microsoft Dynamics AX és una solució de 

planificació de recursos empresarials dissenyada per a poder realitzar una gestió financera, 

gestió d’operacions i recursos humans d’una empresa. Proporciona capacitats integrades 

específiques per a sectors com la fabricació, distribució, serveis, etc. 

La plataforma es basa principalment en dos entorns, un entorn de desenvolupament on es 

realitza la part tècnica de cada aplicació concreta i l’entorn de l’aplicació on es troben totes 

les dades (gestionades en els mòduls corresponents amb les operacions necessàries per a 

cada empresa). 

 

- X++: Llenguatge de programació propi de Microsoft Dynamics AX, que és la plataforma de 

desenvolupament del ERP sobre el qual treballaré el projecte. Aquest llenguatge, semblant a 

C++ o Java, està orientat a objectes i inclou sentencies SQL. 

 

- OCR: Utilitzaré un reconeixedor òptic de caràcters (OCR) de mercat, amb la capacitat de poder 

aprendré mitjançant intel·ligència artificial. D’aquesta manera serà possible interpretar 

diferents dissenys de factures i podran ser convertides a XML per a realitzar la integració 

d’aquestes metadades a la plataforma. 

 

Dades a tractar: Un cop obtinguda la transformació duta a terme per l’OCR, s’obté un arxiu 

de tipus XML. Aquest arxiu s’empra per a incorporar la informació que contenen els 

documents físics que posteriorment s’incorporen al ERP. Es caracteritza per contenir tots els 

registres, juntament amb els valors dels camps de cadascun d’aquests registres. D’aquesta 

manera, aquest arxiu presenta  l’estructura mostrada a continuació:  
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Facturas xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="\\zconas\Master\EdasFacturas\Plugins\Esquemas 

Importación\EdasFacturas.xsd"> 

 <Factura Id="138" Accion="1"> 

  <Tipo>Recibida</Tipo> 

  <Numero>140375</Numero> 

  <FechaEmision> 

   <Dia>14</Dia> 

   <Mes>10</Mes> 

   <Ano>2008</Ano> 

  </FechaEmision> 

  <Concepto>MARKETING</Concepto> 

  <FechaRecepcion> 

   <Dia>17</Dia> 

   <Mes>11</Mes> 

   <Ano>2008</Ano> 

  </FechaRecepcion> 

  <Total>110.2</Total> 

  <Entidad> 

   <Nombre>EjemploRecibidas</Nombre> 

   <Cif>A32177778</Cif> 

   <Correo>aaaa@ejemplo.com</Correo> 

   <Direccion> 

    <Calle>C/ MADRID, 54</Calle> 

    <Poblacion>MADRID</Poblacion> 

    <Provincia>MADRID</Provincia> 

    <CodPostal>28000</CodPostal> 

    <Pais>ESPAÑA</Pais> 

   </Direccion> 

  </Entidad> 

  <Impuestos> 

   <Impuesto> 

    <Nombre>IVA 18 %</Nombre> 

    <Tipo>18</Tipo> 

    <RecEq>4</RecEq> 

    <TipoOpe>OPERACIONES INTERIORES</TipoOpe> 

    <Base>95</Base> 

    <CuotaIva>15.2</CuotaIva> 

    <Recargo>true</Recargo> 

    <CuotaReq>0</CuotaReq> 

   </Impuesto> 

  </Impuestos> 

  <Fichero>EJEMPLORECIBIDAS.pdf</Fichero> 

  <Fichero>adjunto1.pdf</Fichero> 

  <Fichero>adjunto2.pdf</Fichero> 

  <Pedidos> 

   <Pedido>12345</Pedido> 

   <Pedido>12346</Pedido> 

  </Pedidos> 

 </Factura> 

</Facturas> 

 
 Figura 4. 2. Arxiu XML. Arxiu que conté les dades a llegir, proporcionades pel client. 
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5. Tecnologies emprades 
 

5.1. Microsoft Dynamics AX 2012 
 

Microsoft Dynamics AX (Axapta anteriorment) és una solució de planificació de recursos empresarials 

(ERP) per a organitzacions mitjanes i grans que ajuda a les persones a treballar eficaçment i a 

gestionar els canvis.  

El desenvolupament de Dynamics AX des del principi va tenir com a objectiu proporcionar una 

profunda integració de components (Microsoft, 2018). La integració no es limita als components de 

Dynamics AX, sinó que també inclou les tecnologies de desenvolupament de Microsoft amb sistemes 

operatius Windows, SQL Server, SharePoint, IIS (Internet Information Server) i altres aplicacions. 

D’aquestes aplicacions anomenades anteriorment caldria clarificar breument el següent: 

- SQL Server: és l’alternativa de Microsoft a altres potents sistemes gestors de bases de dades 

com Oracle, PostgreSQL o MySQL entre altres. És un sistema de gestió de base de dades 

relacionals desenvolupat com un servidor que proporciona servei a altres aplicacions de 

programari que poden funcionar al mateix ordinador o en un altre ordinador a través d’una 

xarxa. En aquest cas donarà servei a Dynamics. 

 

- SharePoint: un servei basat en el núvol, allotjat per Microsoft, per a empreses de totes les 

mides. Qualsevol empresa pot subscriure al servei de SharePoint Online independent. Els seus 

empleats poden crear llocs per compartir documents i informació amb els companys, 

associats i clients. 

 

- IIS: és el conjunt de serveis per a servidors amb Microsoft Windows. És especialment usat en 

servidors web. 

A Dynamics AX es poden diferenciar dos espais de treball fonamentals: 
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5.1.1. Espai de desenvolupament 

Imatge 5. 1. Interfície de desenvolupament Microsoft Dynamics. 

Aquest es l’espai on es dissenyen els diferents elements de la interfície i es desenvolupen les 

funcionalitats que no siguin pròpies de l’estàndard de Dynamics. Cal remarcar que sempre s’ha 

d’intentar aprofitar al màxim les funcionalitats de l’estàndard i sol modificar-les o crear-ne de noves 

en casos completament necessaris. 

A Microsoft Dynamics AX s’organitzen els diferents elements que formen l’aplicació en una estructura 

d’arbre anomenada AOT (Application Object Tree) (Microsoft, 2018), d’aquesta manera es facilita la 

recerca o creació d’un objecte concret. Addicionalment, quan es treballa en un nou projecte queda 

tot molt més estructurat tant per al desenvolupador actual com per a propers desenvolupadors que 

haguessin de modificar o treballar en el projecte.  

 
Nodes AOT 

Els nodes/subnodes principals i més rellevants de l’arbre d’objectes de l’aplicació que són utilitzats 

en el projecte, són els següents: 

1. Diccionari de dades: Conté els tipus de dades i les taules que componen la base de dades. 

Imatge 5. 2. Arbre d’objectes Microsoft Dynamics. 
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Tot i que es poden observar 10 subnodes, els més utilitzats són els que formen la base de dades, es 

a dir les taules, tipus de dades i enumerats: 

1.1. Taules: Contenen les dades de Microsoft Dynamics AX.  

Imatge 5. 3. Objecte ‘Taula’ Microsoft Dynamics. 

Les taules estan formades per camps (Fields), aquests camps es poden agrupar en diferents grups 

(FieldGroups) per facilitar la incorporació d’un conjunt de camps a un formulari si és necessari.  

També es poden especificar índexs (Indexes) que milloren el rendiment de la recuperació de 

dades i de vegades, garanteixen l’existència de registres amb valors únics. A més d’això, totes les 

taules de Microsoft Dynamics tenen un camp enter de 64 bits (Int64) amb valor únic i incremental 

que identifica cada una de les files (registres) de la taula. 

Es poden crear relacions entre taules que contenen dades relacionades. A Microsoft Dynamics 

AX, la relació entre taules es denomina relació (Relations). Les relacions a Dynamics tenen les 

següents característiques i utilitats (Microsoft, 2018): 

- Mantenir la base de dades consistent. 

- Són utilitzades pel sistema AutoJoin en formularis. 

- Permeten la recerca de valors en altres taules (mitjançant la llista de cerca / quadres 

de llista de selecció i la comanda Veure detalls dels Formularis). 

- Es fan servir per validar dades. 

- Propaguen automàticament els canvis d'una taula a una altra. 

Les relacions de taula es creen, es visualitzen i s’editen en l'arbre d'objectes d'aplicació (AOT). 

Quan es crea una relació de taula en Microsoft Dynamics AX, primer ha d'especificar la taula 

involucrada en la relació i després definir els camps en les dues taules que estan relacionades. 
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L'element DeleteAction ajuda a mantenir la coherència de la base de dades quan s'elimina un 

registre d’una taula superior que te altres taules dependents. 

Per últim hi ha els mètodes (Methods), que poden ser definits per l’aplicació es a dir que els crea 

un desenvolupador específicament, o bé definits pel sistema que estan disponibles 

automàticament a totes les taules (insert(), update(), delete(), initValue(), validateField(), 

modifiedField()...). Els mètodes definits pel sistema poden ser sobreescrits per tal de fer alguna 

modificació abans o després de la funcionalitat estàndard que s’executa amb el super(). 

1.2. ExtendedDataTypes: tipus de dades que estenen un dels tipus de dades primitius o un altre 

tipus de dades estès. 

 

Aquest objecte únicament es configura des de la finestra de propietats que tenen tots els 

objectes de l’AOT que explicaré en el següent apartat Propietats objectes.  

 

Els tipus de dades primitives de les quals parteixen tots els ExtendedDataTypes són les 

següents: 

 

- String: Són seqüències de caràcters que s'utilitzen com a textos, identificadors, 

adreces, números de telèfon, etc. Tenen una longitud il·limitada llevat que 

s'especifiqui una longitud en la propietat corresponent. 

- Integer: Són els nombres enters amb un rang de 32 bits. S’usen per controlar índex 

com per exemple un número de línia, algun recompte que no necessiti decimals, etc. 

- Real: Poden contenir valors decimals a més de nombres enters. Aquest tipus de dades 

s’empren per a guardar quantitats, imports, etc. Internament, un real s'emmagatzema 

com BCD (Decimal codificat en binari). La codificació BCD permet realitzar 

representacions exactes de valors que són múltiples de 0,1. 

- Date: Aquest tipus de dada conté una data completa; és a dir, dia, mes i any. L’interval 

de dates que pot emmagatzemar és de 01/01/1900 a 31/12/2154. 

- Time: És un valor enter que representa el nombre de segons que han transcorregut 

des de la mitjanit. Es pot mostrar en el format comú que coneixem de HH:MM:SS 

(Hores, minuts, segons) a partir de la propietat corresponent. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5. 4. Relació entre taules Microsoft Dynamics. 

 

Imatge 5. 5. Objecte ‘Tipus de dada’ Microsoft Dynamics. 
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- UtcDateTime: Combina els tipus Date i Time en un sol tipus. També conté informació 

de zona horària, tot i que aquesta informació no és accessible per al codi X ++. 

- Container: Conté una seqüència ordenada de valors primitius o altres contenidors. És 

semblant a un array. 

- Guid: Un GUID (un identificador únic global) és un nombre enter de 16 bytes o 128 

bits que es pot usar en tots els ordinadors i xarxes on es requereixi un identificador 

únic. Un nombre així té una probabilitat molt baixa de duplicar-se. 

- Int64: Són els nombres enters amb un rang de 64 bits. S’utilitzen bàsicament per a 

identificar els registres  com per exemple amb el RecId mencionat anteriorment. 

 

1.3. Enumerats: tipus de dades que contenen una llista de literals. 

 

Els valors d'enumeració es representen internament com a nombres enters. El primer literal 

té el número 0, el següent té el número 1, el següent té el número 2 i així successivament. 

 

S’utilitzen principalment per a diferenciar els tipus de registres. Per exemple: en una 

comanda de compra ens serviria per distingir si està confirmada, facturada, si existeix un 

albarà associat, etcètera. 

 

Per configurar aquestes dades es fa des de la finestra de propietats.  D’aquesta finestra se’n 

destaca (1) el nom (que permet referenciar l’objecte des del codi quan s’està programant) i 

(2) l’etiqueta (que serà el nom del valor que es mostrarà a la interfície d’usuari). 

 

2. Classes: Conté les classes de l’aplicació que s’implementen en X++. 

 

Totes les classes tenen la seva declaració (classDeclaration) on es poden especificar la classe i/o 

interfícies de les quals implementa o estenen (també el seu nom, les seves variables globals i 

macros). 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5. 6. Objecte ‘Enumerat’ Microsoft Dynamics. 

 

. 

Imatge 5. 7. Objecte ‘Classe’ Microsoft Dynamics. 
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Addicionalment, es poden afegir tots els mètodes públics o privats que es necessitin perquè la 

classe compleixi la funció desitjada. 

 

3. Formularis: Mostren dades, habiliten accions específiques o proporcionen orientació a l'usuari. 

És a dir, formen la interfície per on navegarà i realitzarà les funcions requerides l’usuari de 

l’aplicació. 

 

Aquests objectes principalment estan formats per un o varis ‘Datasources’ (Taules o vistes que 

contenen les dades a mostrar a les diferents graelles del formulari), un conjunt de mètodes que 

poden ser addicionals als estàndard i creats pel desenvolupador per a realitzar funcions 

específiques o bé els seus mètodes propis que es poden modificar un cop sobreescrits . Aquests 

mètodes propis s’executen en diferents situacions disparades pel mateix formulari quan s’està 

interactuant amb ell. 

 

Per últim els formularis tenen el node ‘Design’ on es dissenya la interfície a partir de diferents 

tipus de controls, els més utilitzats són els següents: 

 

- ActionPane: Aquest element és un panell d'accions,  la part d'un formulari que 

organitza i mostra botons que representen les accions que admet el formulari.  

Les accions són tasques o operacions que es produeix quan es prem un botó del panell 

d'accions. Les accions li permeten utilitzar dades del formulari actual per crear ordres, 

obrir formularis relacionats o executar el codi X ++ personalitzat. 

- Buttons (MenuItemButton / CommandButton): Un botó del panell d'accions de 

Microsoft Dynamics AX és un control que representa una acció específica.  

Els dos tipus de botons més utilitzats són el MenuItemButton, relacionat amb algun 

element del menú, com per exemple, un enllaç a un formulari associat a l’actual o bé, 

un element del menú que executi una classe programada en X++. 

L’altre botó més rellevant és el CommandButton, que executa una ordre específica de 

Microsoft Dynamics AX. Els exemples de comandes inclouen crear registre, eliminar 

registre, guardar, imprimir, etcètera. 

- CheckBox: És un requadre que se selecciona o s'esborra per activar o desactivar una 

opció.  

Es pot fer servir per a realitzar una sèrie d’accions sobre el formulari en modificar  

l’estat del control o bé, si aquest control és un camp d’un registre, doncs es guardarà 

el valor verdader o fals en el camp corresponent al registre de la taula. 

- DateEdit: Aquest control s'utilitza per mostrar i editar dates. Normalment, la seva 

principal funcionalitat quan es tracta d’una data que no forma part d’un registre, sinó 

 

 

 

Imatge 5. 8. Objecte ‘Formulari’ Microsoft Dynamics. 
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que està aïllada en el formulari, consisteix a filtrar tots els registres d’una graella o la 

informació del formulari per la data especificada. 

- Grid:  És la graella que mostra registres d'una taula de base de dades. Perquè el ‘Grid’ 

mostri les dades corresponents s’ha d’especificar el ‘DataSource’ adient a les 

propietats del control.  

Tot i que únicament es pot assignar un ‘DataSource’, a la graella y poden haver-hi 

altres camps que siguin d’altres taules que formin part del formulari. 

- Groups: És un element que es fa servir per agrupar diversos camps sota un títol. 

- IntEdit: Són els controls que s’utilitzen per a mostrar i editar nombres enters. 

- RadioButton: Un botó rodó que s'usen per seleccionar una d'un grup d'opcions 

disjuntes. 

- RealEdit: Són els controls que es fan servir per a mostrar i editar nombres reals. 

- StringEdit: Control que s’utilitza per mostrar i editar cadenes de text. 

Normalment, la seva principal funcionalitat quan es tracta d’un ‘String’ que no forma 

part d’un registre, sinó que està aïllat en el formulari, consisteix en filtrar tots els 

registres d’una graella o la informació del formulari per la cadena de text especificada, 

que usualment acostuma a estar relacionada amb algun ‘Lookup’ (Desplegable) que 

es programa des del mètode corresponent perquè es mostri la informació desitjada. 

- Tab: Un control de grup que conté controls ‘TabPage’. 

- TabPage: Una pàgina addicional en el formulari. 

 

4. Menús: Son els menús que formen part de l’aplicació. 

 

 

 

Imatge 5. 9. Nodes objecte ‘Formulari’. 

 

 

Imatge 5. 10. Objecte ‘Menú’ Microsoft Dynamics. 
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Aquests menús també poden contenir submenús per tal d’organitzar de manera més entenedora 

les diferents parts de l’aplicació i a més contenen els enllaços a les diferents pantalles o processos 

que s’executaran per l’usuari. 

 

 

5. Elements de menú: Són els enllaços a les diferents funcionalitats de l’aplicació, aquests enllaços 

poden estar ubicats directament en el menú corresponent o poden estar en format de botó dintre 

d’un formulari. 

 

5.1. Menú acció: Aquests enllaços fan referència a una classe de Dynamics i un cop es pressioni 

s’executarà el procés corresponent, a partir d’un mètode estàtic de la classe que portarà a 

terme les properes funcions del procés. 

5.2. Menú display: Aquests enllaços fan referència a un formulari de Dynamics i un cop es 

pressioni s’obrirà el formulari corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5. 11. Estructura dels diferents submenus del mòdul de proveïdors. 

 

. 

Imatge 5. 12. Objecte ‘Elements de menú’ Microsoft Dynamics. 
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6. Documentació: 

6.1. Classes: Classes del sistema que contenen mètodes que es poden utilitzar des del codi, sense 

haver d’estar declarades. Aquests mètodes acostumen a ser conversions entre tipus de 

dades, funcions de comparació (màx, mín, entre d’altres), funcions de recerca (strFind, 

strEndsWith, (entre d’altres), etcètera. 

 

Propietats objectes 

Cada objecte de Dynamics té un conjunt de propietats úniques per al tipus d’objecte i unes altres que 

són comunes entre la resta d’objectes de l’arbre. 

En la següent taula es poden observar les propietats més determinants en els diferents objectes de 

Dynamics: 

OBJECTE PROPIETAT DESCRIPCIÓ 

Tots ID (Només lectura) Identificador del objecte. 

Tots Name 
Nom del objecte que es mostrarà a 
Dynamics. 

Tots Label 

Etiqueta amb la traducció l’iidioma 
establert al sistema que es mostrarà 
quan s’interactuï amb l’objecte fora de 
l’entorn de desenvolupament. 

Tots 
ChangedBy (Només 

lectura) 
L'usuari que va modificar l'objecte per 
última vegada 

Tots 
ChangedDate 

(Només lectura) 
La data de l'última modificació de 
l'objecte. 

Tots 
ChangedTime 

(Només lectura) 
L'hora a la qual es va canviar l'objecte per 
última vegada. 

Tots 
CreatedBy (Només 

lectura) 
El nom de l'usuari que va crear l'objecte. 

Tots 
CreationDate 

(Només lectura) 
La data en què es va crear l'objecte. 
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OBJECTE PROPIETAT DESCRIPCIÓ 

Tots 
CreationTime 

(Només lectura) 
L'hora en què es va crear l'objecte. 

Tots 
NeededAccessLevel 

(Només lectura) 
Defineix el nivell d'accés mínim requerit 
per un usuari. 

Tots ConfigurationKey 

Especifica la clau de configuració que 
controla l'accés o la visualització d'un 
element. Si un usuari no té accés a la clau 
de configuració, l'element no serà 
visible. 

Taula TableType Tipus de taula (Regular o Temporal). 

Taula CreatedDateTime 
Per activar o desactivar si es vol guardar 
la data i hora de creació d’un registre en 
una taula. 

Taula CreatedBy 
Per activar o desactivar si es vol guardar 
el id d’usuari per el qual ha set creat un 
registre en una taula. 

Taula ClusterIndex 
Especifica l'índex del clúster. Aquesta 
propietat s'utilitza només per a fins 
d'optimització de SQL. 

Taula PrimaryIndex 

Especifica l'índex principal. Només es pot 
seleccionar un índex únic. La propietat 
s'utilitza per optimitzar la base de dades 
i per a indicar quin índex únic s'ha 
d'utilitzar com a clau d'emmagatzematge 
en memòria caché. 

Taula TitleField1 
Serveix per a afegir dades de camp de 
taula a un títol de formulari. 

Taula TitleField2 
Serveix per a afegir dades de camp de 
taula a un títol de formulari. 

Taula Visible 

Especifica els drets d'accés quan la taula 
s'utilitza com a font de dades en un 
formulari o informe. Si la taula s'utilitza 
com a font de dades en un formulari, els 
drets d'accés en el formulari no poden 
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OBJECTE PROPIETAT DESCRIPCIÓ 

excedir els drets d'accés definits per a la 
taula. 

ExtendedDataType Extends Permet basar l'EDT en un altre EDT. 

ExtendedDataType 
AllowNegative (Int, 

Int64 i Real) 
Especifica si el camp pot acceptar valors 
negatius. 

ExtendedDataType 
DateFormat (Date i 

UtcDateTime) 
Especifica el format que es mostrarà la 
data. 

ExtendedDataType 
DecimalSeparator 

(Real) 

Especifica el separador decimal. L'opció 
per defecte (Auto) és la que s'especifica 
en la configuració de sistema. 

ExtendedDataType 
NoOfDecimals 

(Real) 

Determina el nombre de decimals quan 
es mostra un valor en un formulari o 
informe. 

ExtendedDataType StringSize (String) Especifica la mida màxima de la cadena. 

ExtendedDataType 
ThousandSeparator 

(Real) 
Especifica el separador de milers. 

Formulari Caption 
Especifica el text de la capçalera dels 
controls agrupats. 

Formulari Columns 
Especifica el nombre de columnes que 
mostren la informació. 

Formulari DataSource 
Determina de quines dades de la taula es 
mostren en el control. 

Formulari Style 
Especifica l'estil del formulari. Per 
exemple una llista, diàleg, taula de 
continguts, etcètera. 
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OBJECTE PROPIETAT DESCRIPCIÓ 

Formulari ViewEditMode 
Especifica si el formulari s'obre en mode 
de només lectura o com un formulari que 
permet modificacions en els camps. 

Control Formulari AutoDeclaration 

Determina si el sistema ha de declarar 
una variable amb el mateix nom que el 
control. S’activa per fer referència al 
control des de codi X ++ en el formulari. 

Control Formulari DataField 
Especifica quin camp de la taula 
subjacent proporciona dades per al 
control. 

Control Formulari DataGroup 
Especifica el grup de camps de la taula 
subjacent que es mostra en un control 
Grid o Group. 

Control Formulari DataMethod 
Activa un mètode en el control (enlloc 
que es mostrin dades d'un camp 
subjacent). 

Control Formulari MultiSelect 

Determina si un botó està actiu quan 
l'usuari realitza diverses seleccions o, en 
un control Grid, la propietat determina si 
és possible realitzar diverses seleccions. 

Control Formulari NeedsRecord 
Especifica si el control s'habilitarà quan 
no hi hagi registres presents. 

Control Formulari Value 
Estableix el valor inicial per a un control 
checkbox, GuidEdit, IntEdit, Int64Edit o 
TimeEdit. 

Camp Taula AllowEdit 
Determina si els usuaris poden modificar 
dades en un registre existent en un 
formulari. 

Camp Taula AllowEditOnCreate 
Determina si els usuaris poden ingressar 
dades en el camp quan es crea un nou 
registre a partir d'un formulari. 

Camp Taula ExtendedDataType 
Determina el tipus de dades estesos que 
s'utilitzarà per a aquest camp. 

Camp Taula Mandatory 
Indica si un usuari ha de afegir dades a un 
camp en un formulari de manera 
obligatòria. 
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OBJECTE PROPIETAT DESCRIPCIÓ 

Element Menú Object 
Tria un objecte del tipus d'objecte 
especificat. 

Element Menú ObjectType 
Selecciona el tipus d'objecte que obrirà 
l'element de menú (Formulari, classe, 
etcètera). 

Query QueryType 
Especifica el tipus de consulta (Join o 
Union). 

Vista Query 

Especifica la consulta que és la font de 
dades per a la vista.  
Aquesta és una alternativa a afegir fonts 
de dades directament a la vista. 

Projectes 

Un projecte de Microsoft Dynamics és un subconjunt de l'arbre d'objectes de l'aplicació (AOT) que 

permet agrupar els objectes de l'aplicació en què s’està treballant actualment. Tot el que es crea, 

elimina o modifica en projecte es veu reflectit automàticament en el AOT. 

Un projecte pot ser privat o compartit. Els projectes privats només estan disponibles per a l'usuari 

que els va crear, en canvi els projectes compartits estan disponibles per a tots els usuaris i es poden 

utilitzar com una eina per a que els grups de treball gestionin la seva feina.  

Els avantatges d'utilitzar projectes inclouen: 

- Proporcionen una descripció general dels objectes de l'aplicació en què s’està 

treballant actualment. 

- Els canvis realitzats en el projecte es reflecteixen automàticament en el AOT. De 

manera similar, si es realitzen canvis en un objecte en el AOT, aquests canvis es 

reflecteixen en qualsevol projecte en què existeixi l'objecte. 

- Pot agrupar objectes de l'aplicació de diferents formes dins d'un projecte, per 

exemple, per l'usuari o per l'equip responsable de l'objecte. 

- Els projectes es poden generar automàticament usant el filtre de projectes o les 

propietats del grup de projectes. 

- El projecte recorda l'estat en què ho va deixar per última vegada: què finestres estaven 

obertes, quines branques es van expandir, etc. Aquest estat es guarda per separat per 

a cada usuari individual. 

- Es pot compilar i guardar tots els objectes d'un projecte en una sola operació. 

- Permet sincronitzar únicament les taules involucrades en el projecte i, per tant, és 

molt àgil a l’hora de provar canvis a la base de dades. 

 

 

 

 

Taula 5. 1. Propietats rellevants dels objectes Microsoft Dynamics. 

 

 



25 
 

Els projectes es visualitzen de la següent manera: 

 

  

Imatge 5. 13. Estructura d’un projecte Microsoft Dynamics. 
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5.1.2. Interfície d’usuari 

 

La interfície d’usuari és l’espai on es veuen reflectits totes les modificacions de l’aplicació estàndard 

de Dynamics, realitzades a l’espai de desenvolupament que s’ha explicat anteriorment, per tant, aquí 

és on els desenvolupadors poden testejar els seus canvis.  

L’usuari finalment podrà interactuar amb les modificacions d’aquest espai que siguin importades a 

l’aplicació de ‘Producció’ . És a dir, l’app real on es fa l’ús empresarial que el client espera. 

La interfície s’organitza en diferents mòduls que contenen una estructura de menús i submenús el 

més semblants entre si per mantenir una coherència. En aquests menús i submenús és on es troben 

els enllaços als diferents formularis i funcionalitats de l’aplicació. 

Els mòduls fonamentals de totes les aplicacions de Dynamics utilitzats pels diferents clients 

independentment del sector al qual es dedica son els següents: 

MODUL DESCRIPCIÓ 

Client 

- S’utilitza per fer un seguiment de les factures dels 
clients i els pagaments rebuts.  
- Es poden crear factures de client basades en 
comandes de venda o albarans.  
- També pot ingressar factures de serveis que no 
estiguin relacionades amb ordres de venda.  
- Es pot rebre pagaments fent ús de diversos tipus de 
pagament diferents. 

Proveïdor 

- S’utilitza per fer un seguiment de les factures dels 
proveïdors i les despeses sortints.  
- Es poden introduir les factures de proveïdor 
manualment o rebre-les electrònicament a través d'un 

 

 

 

Imatge 5. 14. Interfície de l’usuari Microsoft Dynamics. 
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MODUL DESCRIPCIÓ 
servei, o el mateix proveïdor pot ingressar les factures 
emprant un portal de proveïdors.  
- Permet revisar i aprovar les factures fent ús un diari 
d'aprovació de factures o el formulari de factura de 
proveïdor.  

Comptabilitat general 

- S’utilitza per definir i gestionar els registres 
financers de l'entitat jurídica, es a dir de l’empresa actual 
de l’aplicació. 
- Es poden assignar, o distribuir, imports monetaris a 
una o diversos comptes o combinacions de compte i 
dimensió segons regles d'assignació. 
- Permet liquidar transaccions entre comptes 
comptables i revalorar imports de divises. 
- També pot calcular i mostrar els requisits de la 
divisa. 

Recursos humans 

- S’utilitza per gestionar estructures organitzatives, 
incloses les jerarquies formals i informals i la gestió de 
llocs. 
- Es pot realitzar el manteniment de la informació 
completa del treballador des del dia en què sol·licita la 
feina fins al dia en què es jubila. 
- Permet definir els plans i opcions de prestacions de 
l'organització, subscriure a treballadors en prestacions, 
assignar cobertura a dependents i designar beneficiaris. 
- També pot gestionar les competències del 
treballador per identificar i assignar de forma efectiva a 
les persones adequades per a tasques concretes. 

Gestió d’inventari 

- S’utilitza per a organitzar operacions d'entrada i 
sortida, control de qualitat, activitats de magatzem i 
control d'inventari. 
- Permet realitzar un seguiment dels articles 
previstos i utilitzar els diaris de recepció per registrar 
recepcions. 
- Es poden fer servir llistes de selecció o ordres de 
sortida per enviar articles a producció als canals de 
distribució. 



28 
 

MODUL DESCRIPCIÓ 

Gestió de magatzems 

- S’utilitza la gestió de magatzems per supervisar i 
automatitzar processos de magatzem. 
- Permet gestionar processos de magatzem en 
empreses de fabricació, distribució i comerç minorista. 
- Es poden fer tasques en les àrees següents: 

a) Fluxos de treball. 
b) Picking i embalatge. 
c) Procés d’onada. 
d) Recompte d'inventari. 
e) Creació de contenidors. 
f) Dispositius mòbils. 

 

Gestió d’informació de 
productes 

- S’utilitza per definir i crear productes i variants de 
producte. Aquests productes, que són de tipus ‘Article’ o 
‘Servei’, s'usen en els processos de venda i compra de 
Microsoft Dynamics AX 2012. 
- Permet crear models de producte i vincular 
números d'article als mòduls del producte. 

Gestió pressupostària 

- S’Utilitza per configurar, crear i veure pressupostos. 
- Permet incloure el control pressupostari, que pot 
utilitzar-se per controlar els fons pressupostaris 
disponibles per a compres i despeses planificades i reals. 
- Es poden crear seients de registre pressupostari per 
al pressupost original, les transferències pressupostàries 
i les revisions pressupostàries. 
- També permet determinar quines dimensions 
financeres de pla comptable estan disponibles per a la 
gestió pressupostària bàsica i el control pressupostari. 

Vendes i màrqueting 

- S’utilitza per centrar-se en el personal de vendes i 
l'organització de vendes. L'enfocament principal és el 
contacte directe i personal amb els clients.  
- Facilita al venedor les tasques de crear 
pressupostos, crear i supervisar iniciatives de 
màrqueting, i informar sobre les activitats i vendes dels 
treballadors i clients. 
- Permet obtenir, emmagatzemar i utilitzar diferents 
tipus de dades en el flux de vendes. Aquestes dades 
inclouen la iniciativa de venda original, l'acció de 
seguiment futura i les vendes addicionals. 
- Es poden realitzar tasques en les àrees següents: 

a) Crear registres per a la llibreta d'adreces. 
b) Gestionar el rendiment de vendes del personal de 
vendes, les unitats de vendes i les empreses. 
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MODUL DESCRIPCIÓ 
c) Crear i fer grup d'activitats. 
d) Emmagatzemar la correspondència electrònica. 
e) Emmagatzemar transaccions i dades per a vendes i 
màrqueting. 
f) Crear campanyes de màrqueting. 
g) Vendre productes en mercats en línia i botigues en 
línia. 

Tal com s’ha explicat prèviament, tots els mòduls de Microsoft Dynamics contenen una sèrie 

d’apartats que son comuns entre ells i que contenen els diferents enllaços als formularis i processos. 

A continuació es detallaran els diferents menús i submenús del mòdul de ‘Proveïdors’, ja que és el 

mòdul que forma part del projecte. Es farà una explicació conjunta de cada mòdul per als diferents 

apartats. 

Comú (Común): En aquest apartat es troben totes les funcionalitats principals del mòdul: creació, 

eliminació, modificació i gestió de les diferents dades. 

En aquest apartat del mòdul de ‘Proveïdors’ bàsicament es poden realitzar les següents operacions: 

- Creació, eliminació i modificació de proveïdors. 

- Creació, eliminació i modificació de comandes de compra. 

- Creació, eliminació i modificació d’albarans de comandes de compra. 

- Creació, eliminació i modificació de factures de comandes de compra. 

- Registrar factures de comandes de compra. 

 

 

 

Taula 5. 2. Mòduls rellevants Microsoft Dynamics. 

Imatge 5. 15. Mòdul proveïdors vist des de la interfície d’usuari. 
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Consultes (Consultas): En aquest apartat es poden consultar les diferents dades del mòdul i realitzar 

càlculs sobre elles, però sense modificar-les. 

En aquest apartat del mòdul de ‘Proveïdors’ bàsicament es poden consultar els següents conceptes: 

- Diaris de factures. 

- Diaris de pagarés. 

- Estadístiques de pagarés. 

- Diari de recepcions de productes. 

Periòdic (Periódico): En aquest apartat es poden completar tasques que es repeteixen 

periòdicament. En general, afegeix elements de menú que es vinculen a formularis que completen 

actualitzacions massives a un conjunt de registres de dades mensualment, trimestralment o d'una 

altra manera programada. 

En aquest apartat del mòdul de ‘Proveïdors’ bàsicament es poden planificar les següents tasques: 

- Mantenir factures de proveïdors. 

- Revalorització de divisa estrangera. 

- Crear validacions de compte. 

Diaris (Diarios): En aquest apartat es pot interactuar amb els diferents diaris que registren les 

conseqüències financeres dels esdeveniments comercials.  

En aquest apartat del mòdul de ‘Proveïdors’ bàsicament es pot interactuar amb els següents diaris: 

- Diari d’aprovació de factures. 

- Registre de factures. 

- Diari de pagaments. 

- Transferències de pagaments i cobraments. 

- Diari de creació de pagarés. 

- Diari de renegociació de pagarés. 

- Diari d’enviaments. 

- Diari de liquidació de pagarés. 

Informes (Informes): En aquest apartat es poden imprimir els informes de les diferents dades del 

mòdul filtrant per diferents paràmetres d’impressió. 

En aquest apartat del mòdul de ‘Proveïdors’ bàsicament es poden imprimir els següents informes: 

- Empreses proveïdores. 

- Dades base del proveïdor. 

- Llista de telèfons de proveïdors. 

- Transaccions de factures de proveïdors. 

- Especificació de la factura. 

- Transaccions de proveïdors. 

- Factures no aprovades. 

- Gràfic de total de proveïdors en els últims períodes. 

- Llista de saldo de proveïdors. 

- Compres dels últims períodes. 
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Configurar (Configurar): En aquest apartat es poden configurar tots els paràmetres necessaris per al 

correcte funcionament del mòdul i dinamitzar les diferents operacions. 

En aquest apartat del mòdul de ‘Proveïdors’ bàsicament es poden realitzar les següents 

configuracions: 

- Grups de proveïdors. 

- Tolerància de totals de factura. 

- Tolerància de despeses. 

- Tolerància de preus. 

- Codis de despeses. 

- Grup de despeses de proveïdors. 

- Grups de despeses d’article. 

- Notes en formularis. 

- Configuracions de formularis. 

- Condicions de pagos. 

- Descomptes per pagament immediat. 

- Multi venciments. 

- Dies de pagaments. 

- Quotes de pagament. 

- Formes de pagament. 

- Límits de data de venciment. 

 

Les dades de cada mòdul de l’aplicació es mostren en els diferents formularis que poden ser 

principalment dels següents tipus: 

- Formularis lineals: Aquest tipus de formularis es fan servir per veure una col·lecció de 

registres en una llista. Els formularis lineals s’utilitzen per tipus de registres que inclouen una 

petita quantitat de camps, normalment es mostraran tots els camps per a un tipus de registre 

específic.  

A la part superior d’aquests formularis es troba un panel amb diferents opcions i funcionalitats 

per actualitzar els registres de la llista a més també es poden eliminar o afegir-ne de nous. 

 

- Formularis de detalls: Un formulari de detalls és una col·lecció d'elements de la interfície 

d'usuari (UI) que permeten la interacció per a un sol registre. Els formularis de detalls s’utilitza 

 

 

 

Imatge 5. 16. Formulari de tipus ‘lineal’ Microsoft Dynamics. 
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per ingressar noves dades a Microsoft Dynamics AX i complementar de forma detallada les 

dades del registre que s’està editant.  

 

 

- Formularis de taules de contingut: Aquest tipus formulari té una llista vertical de pestanyes 

que apareixen al llarg de la part esquerra del formulari. Quan se selecciona una pestanya, els 

camps i altra informació associada amb aquesta pestanya apareixen a la part dreta del 

formulari. Els formularis de taules de contingut s’utilitzen per veure, actualitzar o crear 

ràpidament registres associats amb una sèrie de tasques relacionades, normalment es fan 

servir a les pantalles de configuració dels diferents mòduls. 

 

 

 

Imatge 5. 17. Formulari de tipus ‘detalls’ Microsoft Dynamics. 
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5.2. Llenguatge programació X++ 

 

El llenguatge de programació X++, s’utilitza per a construir funcionalitats de Dynamics AX. Es 

caracteritza per utilitzar principis de programació orientats a objectes, com poden ser: encapsulació, 

herència, classes, objectes, mètodes, propietats, entre d’altres.  

Aquest llenguatge proporciona classes estàndard del sistema per a una àmplia gamma d'àrees de 

programació de sistema, algunes de les quals són les següents: 

- Entrada i sortida d'arxius. 

- Reflexió sobre classes i taules. 

- Manipulació d'elements de la interfície d'usuari com formularis i informes. 

- Suport de matriu dinàmica. 

- Col·leccions d'objectes. 

- Creació i anàlisi d'XML. 

A més de les seves classes de baix nivell (System Classes), Microsoft Dynamics AX també proporciona 

classes per administrar molts tipus de processos comercials (Application Classes).  

La sintaxi de X++ és similar a la de C# i incorpora declaracions de manipulació de dades SQL, que 

permeten crear, eliminar, buscar i modificar registres de les diferents taules de bases de dades de 

l’aplicació. Aquest llenguatge, igual que C#, és compilat. D’aquesta manera, resulta necessari 

compilar-lo per a cada modificació en el codi. Tanmateix, en cas de passar el codi a un nou entorn 

(com ara Test, Preproducció o Producció) també s’ha de compilar per tal que s’actualitzin els canvis 

en l’entorn corresponent. 

Imatge 5. 18. Formulari de tipus ‘taula de continguts’ Microsoft Dynamics. 
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Els programadors de X ++ poden accedir a les taules relacionals en Microsoft Dynamics AX. A més, 

per tal de facilitar el tractament de les dades segons el llenguatge SQL, X ++ inclou paraules clau que 

coincideixen amb la majoria de paraules claus d’aquest llenguatge estàndard, com ara: Insert, Delete, 

Update, Select, Join, entre d’altres. 

 Durant el temps de compilació es recerquen possibles errors de sintaxi en el codi, segons el 

llenguatge X++. Durant aquest procés de compilació, també realitza comprovacions de millors 

pràctiques. Les violacions d’aquestes pràctiques, poden generar missatges de compilador en forma 

d’avís, però no suposen un problema pel procés.  

Cal destacar que Microsoft Dynamics AX admet la interoperabilitat entre classes escrites en X++ i en 

C# (o altres llenguatges de .NET). A continuació, s’estableixen les semblances i diferències bàsiques 

que caracteritzen X++ i C#: 

SIMILITUTS DIFERÈNCIES 

 
Comentaris en una sola línia (//) i de 
múltiples línies (/* ... */). 
 

 
- Totes les declaracions han d'estar 

al començament del mètode. 
(X++) 
 

- Les declaracions poden succeir en 
qualsevol part del mètode. (C#) 

 

 
Operador (==) per determinar si dos 
valors son iguals. 
 

 
- La sentència ‘if’ accepta qualsevol 

tipus d'expressió que pugui 
convertir automàticament a 
booleana. Els exemples comuns 
inclouen un ‘int’ per al qual 0 vol 
dir fals, o un objecte per al qual 
‘null’ significa fals. (X++) 
 

- La instrucció ‘if’ requereix una 
expressió booleana. (C#) 
 

 
Operador (!=) per determinar si dos 
valors no son equivalents. 
 

 
- Una cadena de text es pot 

delimitar per (‘) o (“). (X++) 
 

- Una cadena de text sol pot estar 
delimitada per (“). (C#) 

 

 
Operador (+) per concatenar cadenes de 
text. 
 

 
- No hi ha ‘char’ o tipus de caràcter. 

Pot declarar una cadena de 
longitud 1, però continua sent una 
cadena. (X++) 
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SIMILITUTS DIFERÈNCIES 

- Hi ha un caràcter. (C#) 
 

 
Incrementar en 1 un valor numèric 
guardat en una variable (variable++) i 
decrementar en 1 un valor numèric en 
una variable (variable--). 
 

 
- Entrega missatges a l'usuari a la 

finestra ‘Infolog’. (X++) 
 

- Entrega missatges a la consola. 
(C#) 

 

 

D’aquesta manera, s’evidencia com aquests dos llenguatges tenen certes semblances i les diferencies 

que tenen no suposen cap problema a l’hora d’adaptar-se com a programador. 

D’altra banda, tot i que la sintaxi del llenguatge és bastant semblant a C# i resulta familiar, fent 

referència a les variables, bucles i condicionals. Sí que resulta interessant remarcar algun exemple de 

les sentències SQL, ja que són un element de valor en X++. 

Figura 5. 1. Exemple consulta SQL Microsoft Dynamics. 

 

5.3. OCR 
 

Optical Character Recognition, també conegut com a OCR, és un software utilitzat per a facilitar la 

digitalització d’un document a través d’un escàner. Aquesta solució neix d’una necessitat empresarial 

per tal d’incrementar la productivitat en el trasllat de les dades que contenen les factures en format 

digital. Això, permet entre d’altres, establir un control pressupostari, guanyar una major seguretat 

de l’arxiu de factures per la possibilitat d’establir les còpies de seguretat i accelerar el procés gràcies 

a la possibilitat d’enviar massivament les dades d’interès.  

En aquest projecte s’utilitza un OCR anomenat OCR Neodoc Capture, que serveix com a plataforma 

d’emmagatzematge dels arxius en format TXT. Aquests arxius contenen tots els caràcters obtinguts 

de l’arxiu PDF, que s’ha generat a partir de l’escaneig1 previ que se li ha fet al document en paper. És 

a dir, aquest OCR tal com es mostra en la figura 5.2.,  permet fer un trasllat massiu dels arxius TXT 

seleccionats, a l’aplicació d’EdasFacturas.  

En aquest sentit, es troba dedicada al desenvolupament de solucions per a la transformació digital 

de les empreses i proporciona el software mencionat anteriorment (EdasFactura). Aquest software 

no només resulta interessant perquè és capaç de transformar massivament els arxius PDF en format 

 
1 Escàner anomenat HP Color Enterprise Flow LaserJet MFP M880. 

select dmfVendInvoiceInfoTableEntity  
where dmfVendInvoiceInfoTableEntity.DefinitionGroup == vendParameters.DMFDefinationGroupName 
   && dmfVendInvoiceInfoTableEntity.ExecutionId == dmfExecutionId; 

 

 

select dmfVendInvoiceInfoTableEntity  
where dmfVendInvoiceInfoTableEntity.DefinitionGroup == vendParameters.DMFDefinationGroupName 
   && dmfVendInvoiceInfoTableEntity.ExecutionId == dmfExecutionId; 

 

Taula 5. 3. Semblances i diferencies entre X++ i C#. 
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XML., sinó que també ofereix la possibilitat d’emetre factures en qualsevol format, inclosa la 

facturació electrònica en el format XML. 

Aquests arxius XML, resultants de la transformació, es dipositen en un directori des d’on s’inicia el 

procés d’incorporació a Microsoft Dynamics AX 2012. A més, contenen les dades dels camps 

d’interès.  

Figura 5. 2. Representació del procés utilitzat per la digitalització de les factures. El procés es desenvolupa 

en 3 elements determinants establerts per l’escàner (1), l’OCR (2) i la transformació per EdasFactura (3).  

D’aquesta manera, els elements presentats en la figura 5.2. es poden considerar rellevants 

en tant que:  

1. Escàner: Element anomenat tècnicament HP Color Enterprise Flow LaserJet MFP M880. Punt 

de partida en el qual s’introdueix la factura en format paper, s’escaneja i es digitalitzen les 

dades. Aquest procés permet: 

- Estalvi de paper. 

- Evitar una pèrdua de la informació. 

- Trasllat de les dades en format digital (pdf) per un posterior tractament de les dades. 

 

2. OCR Neodoc Capture: Punt entremig on es troben totes les factures escanejades en format 

PDF. Aquesta aplicació és beneficiosa pels següents motius: 

- Evita tasques manuals. 

- Redueix errors. 

- Agilitza processos. 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

  

 

  

Imatge 5. 19. Escàner model HP Color Enterprise Flow 
LaserJet MFP M880. 

 

 



37 
 

- Crear  una digitalització massiva de documents des de qualsevol escàner. 

- Permet establir una classificació entre els documents firmats o no2. 

 

3. EdasFactura: Esdevé el darrer punt abans de la integració al sistema de gestió de recursos 

empresarials del client, també anomenat ERP. Aquesta solució és eficaç gràcies a les següents 

característiques (R-Losada, 2009): 

- En cas que un document no es trobi firmat per l’emissor, mitjançant EdasFirmas3, 

incorpora la firma de forma automàtica preservant la integritat del contingut. Això 

permet seguir amb el procés i, finalment, arribar a l’homologació del document digital.  

- Gran flexibilitat, ja que permet processos manuals o automàtics. 

- Assegura la conservació digital certificada per l’AEAT (Agencia Estatal de Administració 

Tributaria). 

- Transformació massiva dels documents PDF a XML. 

 

 

 
2 Un document, per tal de poder ser homologat digitalment, cal que inclogui una firma.  
3 Servei de suport de EdasFacturas..  

 

 

 

 

 

 

Imatge 5. 20. Pantalla representativa de la 
aplicació OCR Neodoc Capture. 

Imatge 5. 21. Pantalla representativa de l’EdasFacturas. 
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5.4. DMF 
 

Data Migration Framework, també conegut com a DMF4, és una eina que ofereix Microsoft per tal 

de realitzar una migració (importar i exportar) de dades d’una forma senzilla i estandarditzada. 

Tanmateix, en aquest projecte s’utilitza part d’aquesta eina, en tant que només s’importen dades.  

Aquest framework es caracteritza per incloure diferents components que permeten realitzar el 

procés de migració, com són (Solutions, 2012):  

• Source Data Format: és una configuració que permet descriure l’estructura característica de  

l’arxiu a importar.  

• Target Entities: és una entitat que defineix la relació entre les taules intermitges (Staging 

table) i les taules finals (Target) que contenen els registres de Dynamics AX. 

• Processing Groups: aquest component permet incloure una o múltiples entitats que permet 

processar al mateix temps de forma seqüencial. Per tant, en cas d’haver-hi múltiples entitats, 

primer s’hauran de processar aquelles entitats que tenen dependència de dades respecte 

d’altres del mateix processing group.  

• Mapping: en aquest darrer component s’especifiquen les relacions dels camps de les dades 

de l’arxiu que conté les dades a importar amb els camps de la taula staging. De la mateixa 

manera, també es realitza un mapping per als camps, i camps calculats de la Staging table a 

la taula final Target.  

 

 
4 Actualment, també és conegut com DIXF (Data Import/Expport Framework). 

Imatge 5. 22. Interfície de mapeig. A la dreta es troba els camps del element origen del 
mapeig i  a la esquerra els camps del element destí del mapeig. 
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Si bé el framework conté uns components determinants, també destaca per funcionar sota un procés 

característic per tenir els següents passos: (1) Load Source Data, (2) Staging Data Validation i (3) 

Process staging data into target entities.  

(1) En aquest primer pas es carreguen les dades de l’arxiu a la taula intermitja (Staging table). 

Aquest pas funciona gràcies a l’assignació de camps que es realitzen en el mapeig (mapping). 

(2) Després, es validen els valors que es troben guardats en els camps de la taula intermitja per 

tal que es pugui garantir la integritat de les dades a treballar. A més, es calculen els nous 

camps necessaris que encara no s’han incorporat.  

(3) Finalment, s’executa el procés per a convertir les dades de la taula intermitja a la taula final 

que conté els registres de Dynamics AX.  

En acabar el procés es mostra un diàleg amb la informació corresponent al resultat de la importació. 

És a dir, si s’ha realitzat la importació correctament, es mostra un missatge informatiu respecta la 

correcta execució de la importació. Si, en cas contrari, no es realitzés correctament, es mostra un 

missatge d’error tot indicant l’errada associada. D’aquesta manera, el registre en qüestió no podria 

quedar guardat.   

En cas de voler consultar l’històric d’importacions realitzades correctament, cal destacar la 

funcionalitat del component Processing Group en tant que permet visualitzar les importacions 

executades per a cada grup corresponent, amb els missatges d’informació o d’error associat.  

Finalment, la correlació dels elements presentats en aquest punt es pot identificar mitjançant la 

figura adjuntada a continuació: 

Tal com s’observa en la Figura 5.3., en el primer procés Load Source Data (1), incideixen els 

components Processing Groups, Source Data Format i Mapping. En aquest cas, el Mapping (A) es 

diferencia del Mapping (B), ja que es realitza un mapeig dels camps de l’arxiu que s’importa a una 

taula intermitja. En el segon procés Staging Data Validation (2), incideixen el component Processing 

Groups. Finalment, en el darrer procés Process Staging Data into Target Entities (3), interactuen els 

components Processing Groups, Target Entities i Mapping. En aquest cas, el Mapping (B) es diferencia 

del Mapping (A), ja que es realitza un mapeig dels camps d’una taula intermitja a una taula final de 

registres de Dynamics.  

 

 

 

 

Figura 5. 3. Representació ordre de processos que conformen el DMF. Es desenvolupa en 3 processos i 
dintre de cada procés s‘especifiquen els components que hi incideixen en cadascun d’aquests. 
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6. Part tècnica 
 

D’acord amb els requeriments exposats en els punts inicials, a continuació es detallen les diferents 

iteracions realitzades per tal de resoldre els requeriments mencionats anteriorment. A més, 

s’inclouen aquelles configuracions necessàries pel correcte funcionament del procés.  

6.1. Configuracions necessàries 
 

Pel funcionament de tot el procés, és necessari realitzar una configuració des de la pantalla de 

paràmetres que es veu a la Imatge 6.1. Aquesta pantalla s’ha desenvolupat expressament pel 

projecte i tota configuració va dedicada a les necessitats concretes de l’usuari. 

Les diferents etapes de desenvolupament que es van dur a terme en aquesta pantalla s’explicaran 

més endavant a cada iteració corresponent.  

 

 

Tal com s’observa en la Imatge 6.1, en la configuració dels paràmetres d’OCR hi intervenen diferents 

elements. Aquests, es caracteritzen per: 

1) Ruta de los archivos xml a importar: En aquest paràmetre s’ha d’especificar un 

directori de xarxa on estaran tots els arxius XML generats per l’EdasFacturas 

(prèviament el client haurà configurat que els arxius que es generen també van a 

aquell directori per a que tot el procés sigui automàtic).  

 

2) Ruta destino archivo CSV: En aquest paràmetre s’ha d’especificar un directori de xarxa 

on estaran tots els arxius CSV que s’hauran convertit a partir dels XML. Aquests arxius 

 

 

 

Imatge 6. 1. Pantalla de configuració. 
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tindran exactament el mateix nom que el fitxer XML original, però acabats amb 

l’extensió ‘.csv’. 

 

3) Directorio de archivos XML procesados: En aquest paràmetre s’ha d’especificar un 

directori de xarxa on estaran tots els arxius originals XML que han completat la 

importació correctament. Els arxius es mouen de directori, ja que d’aquesta manera 

sempre hi ha arxius actualitzats al directori d’importació, però a la vegada es 

conserven en comptes d’eliminar-los per tindre un registre. 

 

4) Directorio de archivos CSV procesados: En aquest paràmetre s’ha d’especificar un 

directori de xarxa on estaran tots els arxius CSV generats a partir de la conversió, que 

han completat la importació correctament. Pel mateix motiu anterior aquests arxius 

es mouen de directori en comptes d’eliminar-los. 

 

5) Directorio de archivos XML que no se pudieron importar: En aquest paràmetre s’ha 

d’especificar un directori de xarxa on estaran tots els arxius XML que hagin donat algun 

error a l’intentar importar-los i que finalment no ha sigut possible finalitzar la 

importació d’aquests. A diferència d’abans en aquest cas sol es guarda l’arxiu XML i no 

el CSV per a que el client revisi que hi ha dades correctes en l’arxiu original i un cop 

que es solucioni el problema es pot tornar a provar d’importar amb l’XML actualitzat, 

des del directori configurat en el primer paràmetre. 

 

6) Grupo procesamiento: En aquest paràmetre s’ha d’especificar un Processing Group 

que contingui l’entitat i mapeig corresponent per al funcionament de tot el circuit. 
 

7) Directorio de los archivos adjuntos de facturas: En aquest paràmetre s’ha 

d’especificar una ruta de xarxa on estaran totes les factures originals escanejades i 

guardades en format PDF. Aquests arxius es guardaran a la gestió documental5 de cada 

registre creat a Dynamics a l’acabar la importació. Els PDF ni es mouen ni s’eliminen ja 

que com sempre van lligats al procés generat per el arxiu XML en concret, doncs un 

cop ja està importat aquest arxiu no torna a haver-hi cap amb el mateix nom i per tant 

no suposa un problema per a la lectura del directori.  

 

8) Tipo de archivo adjunto: En aquest paràmetre s’ha d’especificar el tipus d’arxiu que 

s’adjuntarà a la gestió documental (Archivo, Imagen, etc...). Generalment serà en 

format de arxiu per poder garantir la integritat de la factura escanejada. 
 

9) Producto para ajuste factura: En aquest paràmetre s’ha d’especificar un producte per 

defecte, existent en l’empresa on es fa ús del procés. Aquest producte s’utilitzarà per 

a generar una nova línia de la comanda de compra en el moment de registrar la 

factura, en cas que l’import total que s’ha calculat en la comanda no sigui igual a 

l’especificat a l’arxiu XML i l’error de càlcul entri dintre del marge especificat que a 

continuació s’anomenarà. 

 
5 Arxius adjuntats a un registre de Microsoft Dynamics. 
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10)  Margen tolerancia factura automática: En aquest paràmetre s’ha d’especificar un 

numèric real per a validar que la diferència entre l’import i/o taxes entren dintre del 

permès, en cas de no ser idèntiques als imports i/o taxes anotades en l’XML. 

 

D’una banda, cal destacar que tots els directoris, excepte el d’arxius adjunts (8), han de ser diferents 

entre si. Això permet realitzar correctament cada part del procés on influeixen aquests directoris. 

D’altra banda, tots els paràmetres menys els dos darrers (9 i 10) són de caràcter obligatori. D’aquesta 

manera, en cas de no estar informats o estar informats erròniament, es mostra un missatge d’error 

que impossibilita continuar el procés.  

A banda d’aquests paràmetres mencionats, també hi ha dos paràmetres que es configuren des de la 

fitxa del proveïdor. Per tant, aquests paràmetres també són concrets per a cada proveïdor de la 

factura importada. 

 

Tal i com s’observa a la Imatge 6.2, hi ha la possibilitat de concretar aquests paràmetres que tenen 

els següents propòsits: 

- Facturación automática: Aquest check serveix per aprovar si, pel proveïdor 

corresponent, es farà el pas d’enregistrament de les factures importades pel procés. 

 

- Artículo por defecto: En aquest paràmetre s’ha d’especificar un article per defecte 

existent en l’empresa on es fa ús del procés. Aquest producte s’utilitzarà per a generar 

una nova línia a la factura, ficant com a preu unitari l’import total de la factura 

Imatge 6. 2. Fitxa proveïdor. En aquesta imatge es mostren els paràmetres per proveïdor. 
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importada. Tanmateix, això únicament es farà si en la factura no hi ha especificada cap 

comanda de compra ni cap albarà. D’aquesta manera, coincideixen els imports totals 

que es mostren a la factura amb els imports totals calculats a Dynamics. 

 

6.2. Segona iteració (Importació) 
 

En aquesta iteració es desenvolupa la part d’importació de les factures a Dynamics, desglossada en 

els següents punts: funcionament, realització, llibreries i complicacions. 

 

6.2.1. Funcionament  
 

D’acord amb els paràmetres configurats prèviament, el procés d’importació acaba essent un procés 

àgil i senzill per a l’usuari. Aquest procés pot executar-se de forma manual o periòdica segons els 

requeriments. D’aquesta manera, si l’usuari ho realitza de forma manual, no seria necessari introduir 

els paràmetres repetidament.  

Hi ha dues formes d’executar el procés, i tant d’una manera com de l’altra es fa des de l’opció de 

menú ‘Importar factura de proveedor’ que es mostra en la Imatge 6.3. Aquesta opció de menú està 

ubicada en l’apartat ‘Periódico’ del mòdul ‘Proveedores’, ja que es tracta d’un procés que 

normalment s’executarà periòdicament i que la funció és importar i registrar factures de proveïdors. 

 

 

 

 

 

Imatge 6. 3. Menú del mòdul de proveïdors. En aquesta imatge es mostra la opció de menú 
des d’on s’executa el procés. 
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Un cop es prem aquesta opció, es mostra el diàleg de la Imatge 6.4. Aquesta, conté una pestanya per 

executar-ho de manera manual o per lots. En cas de fer-ho per lots, cal marcar el check 

’Procesamiento por lotes’. Això, permetrà que s’executi el procés periòdicament, segons els 

paràmetres especificats en el diàleg de la Imatge 6.5. Aquest diàleg s’obre mitjançant el botó 

‘Periodicidad’. És a dir, programant una execució que es vagi repetint segons el període especificat. 
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Quan es clica el botó ‘Aceptar’, comença l’execució del procés en segon pla. Per tant l’usuari pot 

continuar realitzant les seves tasques. Altrament, si es clica el botó ‘Cancelar’, no s’executa el procés. 

 

 

 

 

 

 

I  

 Imatge 6. 4. Execució manual. Únicament s’importen les factures que hi ha en el directori 
actualment. 

Imatge 6. 5. Execució per lots. Cada cert període de temps especificat s’importen les factures 
que es trobin en el directori en aquell instant. 
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6.2.2. Realització 
 

En aquesta primera part del procés d’importació hi intervenen els següents subprocessos, que 

segueixen un ordre seqüencial, tal i com es mostra a continuació en la Figura 6.1: 

 

Tanmateix, per dur a terme l’execució d’aquest subprocessos, és necessari recórrer el directori 

especificat en el paràmetre (1) de la configuració, on es troben tots els arxius XML (tal com 

s’observa en la Imatge I.1.2. del punt 1.1. de l’annex I). Per cada arxiu trobat es realitzen els 

subprocessos explicats a continuació: 

1) XML: En aquest primer pas es llegeixen les dades de cada camp del arxiu XML. Es guarda cada 

valor en una posició concreta d’un contenidor de dades (Container). Aquesta posició del 

contenidor (dades) s’obté comparant el nom del TAG del XML, amb un contenidor (capçalera) 

inicialitzat idènticament amb el mateix numero de camps i ordenats de la mateixa manera 

que ho estan al XML (tal com s’observa en la Imatge I.1.4. del punt 1.2 de l’annex I).  

 

A l’hora de llegir, es diferencia entre els camps que tenen valor numèric i els que tenen valor 

data mitjançant una comparació entre els noms dels camps corresponents (tal com s’observa 

en les Imatges I.1.7. i I.1.6. del punt 1.2 de l’annex I). Això s’esdevé ja que s’han de transformar 

de cadenes de text,  que és el format d’origen del XML, al tipus d’ExtendedDataType 

corresponent. D’aquesta manera, els valors es guarden en els camps del registre de Dynamics 

de forma correcta.  

 

Seguidament, es tracten els albarans i les comandes de compra de forma conjunta. Així, queda 

guardat l’identificador de cadascun d’aquests registres de forma concatenada en els seus 

camps corresponents (tal com s’observa en la Imatge I.1.9. del punt 1.2 de l’annex I). 

 

Finalment, es guarden al contenidor de valors (tal com s’observa en la Imatge I.1.10 del punt 

1.2 de l’annex I):  

 

a) la resta de dades que son de tipus text i, per tant, no s’han tractat. 

b) arxius adjunts de la factura concatenats. 

 

 

 

 

Figura 6. 1. Procés importació. 
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2) CSV: En aquest punt  es genera l’arxiu CSV en el directori de xarxa especificat en el paràmetre 

(2). El arxiu resultant s’anomena igual que el original XML corresponents (tal com s’observa 

en la Imatge I.1.4. del punt 1.2 de l’annex I). 

Posteriorment, s’escriu la capçalera del arxiu CSV a partir del contenidor (capçalera) declarat 

inicialment (tal com s’observa en la Imatge I.1.4. del punt 1.2 de l’annex I).  Finalment, 

s’escriuen els valors del contenidor de valors que conté totes les dades de la factura actual, a 

la línia corresponent del arxiu XML  (tal com s’observa en la Imatge I.1.11. del punt 1.2 de 

l’annex I). 

 

Els subprocessos XML (1) i CSV (2), es realitzen a partir de la classe mostrada en la Imatge 6.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) DMF: En aquest apartat, es gestiona tota la part de preparació i execució del procés DMF. 

Primerament, es recorre el directori que conté els arxius CSV i es crea un ID d’execució pel 

grup de processament especificat en el paràmetre (6) per a cada arxiu. Per cada registre de la 

taula d’execucions del grup de processament del DMF (DMFDefinitionGroupExecution), 

s’especifica la ruta del arxiu. Seguidament, es marca l’opció d’executar el pas de copia les 

dades de la taula intermèdia (Staging) a la final (Target). Finalment, es fica el estat de 

l’execució en espera, per a que un cop s’hagin creat tots els registres d’execucions del grup 

de processament, s’executin seguidament en el moment d’executar el DMF (tot aquest procés 

es pot observar en la Imatge I.2.4. del punt 2.1.1. de l’annex I). 

 

Aquesta part de preparació del procés DMF (3), es realitza a partir de la classe mostrada en la 

Imatge 6.7. 

 

 
 

 

 

Imatge 6. 7. Classe VendInvoiceDMFDefinitionGroup amb els seus mètodes. Aquesta classe prepara 
els processos d’execució del DMF. 

Imatge 6. 6. Classe VendInvoiceXMLParser amb els seus mètodes. Aquesta classe transforma els arxius 
XML a CSV. 
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A continuació, es crida a l’ultima classe des d’on s’executarà el DMF per a cada ID d’execució 

emmagatzemat en una llista que se li passa per paràmetre al mètode Run. Tanmateix, aquest 

procés es realitza conjuntament amb els processos de moure els fitxers, de creació de 

missatges i de registre de la factura. Això permet controlar mes les dependències entre 

aquests processos per tal de que no hi hagin conflictes a l’hora d’executar-ho per lots (tot 

aquest procés es pot observar en el punt 2.2.1. de l’annex I). 

 

Aquesta part d’execució del procés DMF (3), juntament amb la gestió de les dependències 

dels subprocessos anomenats, es realitza a partir de la classe mostrada en la Imatge 6.8. 

 

 

 

4) DYNAMICS: En primer lloc, un cop s’ha validat que totes les dades son correctes, es crea el 

registre capçalera a la taula de factures pendents de proveïdor (VendInvoiceTable). 

Posteriorment, es creen tants registres com línies tingui la factura. Aquests, es creen a la taula 

relacionada de línies de factures pendents de proveïdor (VendInvoiceLines). 

 

Aquests registres es creen a partir de les dades obtingudes en la taula intermèdia (Staging). 

Cal mencionar que aquesta taula, ha estat completada amb les dades dels arxius CSV. Malgrat 

això, no tota la informació requerida en el registre s'acaba omplint a partir de les dades 

proporcionades en els arxius CSV.  

Per tal d'aconseguir les dades restants, cal realitzar les consultes SQL que siguin necessaries. 

Les consultes SQL es realitzen en el pas intermedi de copia les dades de la taula intermèdia 

(Staging) a la final (Target). 

Aquest pas es va modificar en la classe estàndard  (veure en Imatge I.3.1. de l’Annex I) 

corresponent, afegint els canvis adients. A més per a la creació de línies també es va afegir un 

mètode encarregat de crear-les depenen de la casuística corresponent de les tres requerides 

(Comanda de compra, albarà i línia lliure). 

En aquest primer pas d’importació, els registres es creen en les taules de factures pendents, 

ja que encara no estan registrades, i per tant en aquestes taules encara es poden editar els 

camps en cas de que el usuari ho desitgi, des de el formulari de factures pendents. 

Aquesta part de creació del registre i obtenció dels valors de la resta camps, es realitza a partir 

de la classe mostrada en la Imatge 6.9. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6. 8. Classe VendInvoiceDMFExecute amb els seus mètodes. Aquesta classe gestiona les 
dependències i executa els subproccessos (3), (4), (5) i el de registre de factures (que serà explicat en 
el capítol corresponent). 
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Imatge 6. 9. Classe estàndard DMFVendInvoiceInfoTableEntityClass amb els seus mètodes. 

 

5) IMPORTACIÓ FINALITZADA: Finalment, en cas d’haver importat correctament la factura, es 

mouen els arxius XML i CSV al directori de processats. En cas d’haver-se importat de forma 

errònia, es mouen els arxius XML al directori d’errors6 (tal com s’observa en la Imatge I.4.2. 

del punt 4.1.1. de l’annex I). Seguidament, es crea un missatge en funció de com s’hagi 

esdevingut la importació (correctament o incorrectament).  

Aquest, es guarda en un contenidor. Així, el missatge pot ser mostrat conjuntament amb la 

resta de missatges, en el diàleg ‘Infolog’ un cop acabada tota la importació.   

 

Aquests dos subprocessos es criden des de la classe que gestiona les dependències, 

mencionada anteriorment (tal com s’observa en la Imatge I.2.9. del punt 2.2.1. de l’annex I). 

 

La part de moure els arxius inclosa en (5), es realitza a partir de la classe mostrada en la Imatge 

6.10. 

 

 
6 En cas d’error, els arxius CSV no son revisats. Només es revisen els arxius XML ja que son els arxius que proporciona el client. 

Els mètodes marcats en vermell, es van crear nous per les funcions corresponents del projecte en la part 

d’importació. Els mètodes marcats en verd, son mètodes ja existents que es van modificar per les funcions 

corresponents del projecte en la part d’importació. El mètode marcat en blau, es va crear per la modificació 

corresponent sol·licitada pel client. 
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La part de generar el missatge inclosa en (5), es realitza a partir de la classe mostrada en la 

Imatge 6.11. 

 

6.2.3. Llibreries 
 

Per llegir les dades de l’arxiu XML, s’utilitza la classe XmlReader. Aquesta, representa un lector que 

proporciona accés ràpid a les dades XML. 

Els mètodes mes rellevants d’aquesta classe son els mostrats a continuació en la Taula 6.1: 

NOM DESCRIPCIÓ 
read() Llegeix el següent node de la ruta (Stream) 

isEmptyElement() 
Determina si el node actual és un element buit (acaba 
amb “/>”) 

value() Obté el valor de text del node actual 

localName() Obté el nom local del node actual (nom del Tag XML) 

Tanmateix, per escriure les dades obtingudes del XML i crear el arxiu CSV, s’utilitza la classe TextIo, 

que proporciona funcionalitats per llegir i escriure arxius de text. 

L’estructura d’herència d’aquesta classe està formada per les següents classes superiors: 

 

 

 

Com es pot veure a la Figura 6.3, la classe TextIo hereta de la classe CommaIo, la qual permet llegir i 

escriure arxius separats per caràcters de puntuació com per exemple comes, punts i coma, dos punts, 

 

 

 

 

 

 

XppObjectBase Io CommaIo TextIo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 2. Estructura d’herència TextIo. 

 

 

Imatge 6. 11. Classe VendInvoiceMoveFiles amb els seus mètodes. 

Imatge 6. 10. Classe VendInvoiceImportMessages amb els seus mètodes. 

Taula 6. 1. Mètodes rellevants de la classe XmlReader. 
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entre altres. A la vegada la classe CommaIo hereta de la classe Io, la qual serveix com a classe base 

per a les classes Io específiques del format, que s'utilitzen per accedir a arxius externs. Al mateix 

temps, la classe Io hereta de la classe XppObjectBase, la qual és la super classe d’on sorgeixen totes 

les classes de baix nivell (System Calsses), com per exemple les classes Args, List, Map, FormObject, 

entre una gran diversitat d’altres.  

Els mètodes mes rellevants d’aquesta classe son els mostrats a continuació en la Taula 6.2: 

 

Nom Descripció Utilitzat Motiu 

inFieldDelimiter(String) 

Determina el delimitador 
utilitzat per separar 
camps dels registres a 
llegir 

No 
Escriptura del CSV, 
no lectura 

inRecordDelimiter(String) 

Determina quin caràcter 
o caràcters buscar, per 
confirmar si s'ha llegit un 
registre complet 

No 
Escriptura del CSV, 
no lectura 

outFieldDelimiter(String) 

Determina el delimitador 
utilitzat per separar 
camps dels registres a 
escriure 

Sí 

Escriptura del CSV. 
Especificar que els 
camps se separen 
per ‘;’ 

outRecordDelimiter(String) 

Determina quin caràcter 
o caràcters afegir, per 
confirmar que s’ha escrit 
un registre complet 

No 

Per defecte el 
delimitador és un 
salt de línia ‘\n’. 
Aquest serveix en 
cas que el client 
vulgui consultar 
l’arxiu CSV, podent 
observar així cada 
registre en una línia 
per facilitar la 
lectura 

read() 
Llegeix el següent registre 
complet de l'objecte 
TextIo. 

No 
Escriptura del CSV, 
no lectura 

write(Object[]) 
Escriu valors d’un únic 
tipus al arxiu CSV. 

No 
Múltiples valors a 
introduir (texts, 
numèrics i dates) 

writeExp(Object[]) 
Escriu els valors d’un al 
arxiu CSV. Permeten 
múltiples tipus de valors. 

Sí 
Múltiples valors a 
introduir (texts, 
numèrics i dates) 

Cal mencionar que l’apartat dels motius s’ajusta a les necessitats reals d’aquest projecte, si bé poden 

variar en funció del objectiu al qual es vol arribar.  

  

Taula 6. 2. Mètodes rellevants de la classe TextIo. 
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6.2.4. Complicacions 
 

Durant el desenvolupament de la importació  (o segona iteració), s’ha esdevingut una complicació 

basada en les dependències entre els subprocessos.  

En les primeres proves del procés d’importació per lots, nomes es realitzava correctament la 

importació pel primer arxiu. Això passava ja que el procés (per lots), de forma interna, s’executa de 

manera diferent a l’execució manual: 

 

a) Hi havien passos dels subprocessos que s’executaven abans d’hora. Per tant, aquests 

donaven error durant l’execució i no es podia finalitzar el procés. 

b)  A l’hora de moure els arxius, no es coordinava quin s’havia de moure. Per tant, hi havien 

execucions del DMF que no es realitzaven (ja que no es trobava el arxiu en el directori 

esperat).  

 

Per tal de solucionar-ho, es van afegir uns controls de dependències. Això va permetre que 

s’executessin els subprocessos de forma independent i seqüencialment. És a dir, s’executava 

cada subproces, un cop hagués finalitzat el seu subprocés anterior depenent per a tots els 

arxius.  

 

6.3. Tercera iteració (Modificacions) 
 

En aquesta tercera iteració, es van desenvolupar petites modificacions requerides pel client: 

combinació de múltiples impostos simultanis  i càlcul de data de registre.  

6.3.1. Combinació de múltiples impostos simultanis 

 

• Necessitat 

Inicialment, en el procés d’importació de factures, només es podia treballar amb tipus d’impostos 

positius (ex. IVA). Cadascuna d’aquestes factures, només acceptava un únic impost que afectava a la 

base imposable. D’aquesta manera, segons les necessitats del client es va realitzar la modificació 

d’aquestes limitacions. És a dir, es va afegir la possibilitat de treballar amb més d’un impost positiu 

per factura i també amb un impost negatiu, que representa una retenció (ex IRPF).  

 

• Funcionament 

Per tal de fer-ho possible, en l’arxiu XML (que subministrava el client) es va afegir un nou TAG 

anomenat IRPF. Així, en l’arxiu XML apareix el TAG IRPF, que representa l’impost negatiu, i el TAG 

Impostos, que representa els impostos positius. 
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Tal com s’ha esmentat anteriorment, per tal que la factura acceptés més d’un impost positiu, es va 

modificar el TAG Impostos, de manera que acceptés tantes entrades subtags com impostos es 

volguessin incloure en la factura.  

Tenint en compte aquests canvis en l’arxiu XML, es va modificar l’estructura de lectura de l’arxiu, de 

manera que permetés establir el sumatori de tots els valors de la quota del TAG Impost i, 

contràriament, es restés a aquests valors la quota provinent del TAG IRPF (tal com s’observa en les 

Imatges I.1.6 i I.1.7 del punt 1.2. de l’annex I).  

 

6.3.2. Càlcul de data de registre 
 

• Necessitat 

En un principi, la data de registre de la factura s’omplia automàticament a partir de la data que 

arribava del arxiu XML. Aquesta automatització, provocava que el registre de les factures importades 

pel procés no sigues del tot coherent (habitualment es comptabilitzen les factures del mes anterior 

a la data del sistema). Es a dir, durant els primers 15 dies del mes actual, es registren totes les factures 

del mes anterior. D’aquesta manera, d'acord a les necessitats del client, es va realitzar la modificació 

d’aquesta limitació: es va afegir un càlcul per a la data de registre de la factura, tenint en compte la 

data obtinguda al XML i la data del sistema en el moment de la importació. 

 

• Funcionament 

Per tal de fer-ho possible, es van tenir en compte les següents casuístiques: 

a) En el període actual, les factures amb data d’aquest període: es fica la data exacta que apareix 

al arxiu XML. 

b) En el període actual, les factures amb data anterior a aquest període: es fica a data 1 del 

període actual. 

c) En el període actual + 15, les factures amb data d’aquest període: es fica la data exacta que 

apareix al arxiu XML. 

d) En el període actual + 15, les factures amb data anterior a aquest període: es fica a data 1 del 

període actual. 

e) En el període actual + 15, les factures amb data posterior a aquest període: es fica la data 

exacta que apareix al arxiu XML. 

 

 

 

 

 



54 
 

6.4. Quarta iteració (Registre) 
 

En aquest apartat, es desenvolupa la darrera iteració. Aquesta es basa en registrar les factures 

importades prèviament, tal com s’ha mencionat al llarg del treball.  

Aquest fet suposa el tancament de les factures. És a dir, un cop s’efectua el registre, aquestes ja no 

poden ser editables. 

 

6.4.1. Funcionament 
 

Pel funcionament de la part d’enregistrar factures tan sols és necessari que estigui marcada l’opció 

‘Facturación automática OCR’ ubicada en la fitxa del proveïdor. Aquest proveïdor serà l’obtingut en 

la part d’importació, a partir del NIF especificat en l’arxiu XML.  

El procés d’importació és el procés que crida a l'execució del procés d'enregistrament. Per aquest 

motiu, el tipus d’execució (manual o per lots) d’aquest procés no es modifica, sinó que continua 

efectuant-se de la mateixa manera que en el procés principal d'importació. 

 

6.4.2. Realització 
 

Per dur a terme l'enregistrament de factures és important contextualitzar que s'executa des de la 

darrera classe mencionada en el punt d'importació, des de la qual es controlaven les dependències 

entre els subprocessos7 (tal com s’observa en la Imatge I.2.9 del punt 2.2.1 de l’annex I). 

Les classes que intervenen en el procés de registre son les mostrades en la Imatge 6.11. 

 

 

• VendInvoiceAutoCreateJournal: Aquesta classe recupera els ID's d'execucions de tot 

el procés. D'aquesta manera s'obtenen les factures importades amb la seva informació 

associada. Tot seguit, en la factura que s'està treballant es comprova si té l'opció d'auto 

registrar-se marcada (paràmetre de la fitxa del proveïdor ‘Facturación automàtica OCR’). En 

 
7 Exemples de subprocés: moure arxius, generar missatges i registrar factures. 

 

 

 

Imatge 6. 12.  Classe VendIncoiceAutoCreateJournal i PurchInvoiceJournalCreateEventHandler 
amb els seus mètodes. 
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cas afirmatiu es continua amb el procés de registre de la factura i en cas contrari, es passa a 

la següent factura. 

 

Després, es construeix una instància de la classe ‘PurchTotals’8 a partir de la factura a 

registrar. Un cop construïda la classe, es realitzen les comprovacions pertinents sobre la base 

imposable i els impostos que estan informats a la factura importada. Aquestes comprovacions 

son les explicades en els requeriments (Diferència entre els valors, per dintre de l’interval de 

marge d’error, especificat en els paràmetres). Aquestes comprovacions, donen peu a les 

següents casuístiques: 

 

a) No hi ha cap diferència entre els valors calculats per Dynamics i els valors importats: es 

passa a la següent comprovació.  

 

b) Hi ha diferència entre els valors calculats per Dynamics i els valors importats, però la 

diferencia està dintre del marge d’error: en cas de tractar-se de la base imposable, es crida 

al mètode per afegir una nova línia a la factura, amb el article per defecte especificat en 

el paràmetre (9) de la configuració.  

En cas de tractar-se del impost, es modifica el impost calculat per Dynamics i es guarda el 

impost importat. Després, es passa a la següent comprovació. 

 

c) Hi ha diferència entre els valors calculats per Dynamics i els valors importats, i la diferència 

està per fora del marge d’error: es genera el missatge d’error corresponent. 

 

• PurchInvoiceJournalCreateEventHandler: Aquesta classe realment no forma part del 

registre automàtic de la factura, sinó que es un EventHandler9 de la classe de creació 

d’enregistraments de factures de Dynamics.  

Cada cop que es registra una factura de manera manual, es comprova si és una factura que 

ha estat importada pel procés i es valida que els imports totals coincideixin exactament, sense 

tenir en compte el marge d’error. Això es degut a que únicament actua en el registre 

automàtic.  

En cas de no coincidir, no es registra la factura i es mostra un missatge d’error informant que 

els imports totals son incorrectes. Seguidament, en cas de que el usuari ho desitgi pot 

modificar aquests valors des de la pantalla de factures pendents, per tal de registrar la factura 

correctament. 

  

 
8 Classe estàndard de Dynamics, encarregada de calcular els imports totals d’una comanda de compra, venta, factura, 
entre d’altres. 
9 Control d’events. 
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7. Conclusions i treball futur 
 

Les eines informàtiques cada vegada tracten d'adaptar-se més a la realitat empresarial i a les 

necessitats reals del dia a dia de les persones, com ara l'eliminació del paper. Aquesta passa per una 

digitalització dels documents, no només per una qüestió climàtica, sinó per la funcionalitat, 

l'accessibilitat i seguretat que aporta aquest fet en el desenvolupament de qualsevol tasca. 

Entre d'altres, Microsoft Dynamics és una eina actual del mercat que permet efectuar aquesta 

digitalització. Si bé, aquesta s'ha de saber utilitzar donat que cada usuari o client, tindrà uns 

requeriments d'adaptació. 

Els requeriments del client que caracteritzen aquest treball es basen en la digitalització de factures 

de proveïdors, per tal de ser incorporades en el seu sistema de gestió (ERP) Microsoft Dynamics. Per 

tal de fer-ho possible, ha estat necessari fer un aprenentatge previ del Framework i de les diferents 

eines que caracteritzen tot el procés de digitalització, inclús d’aquelles que no requerien d’un 

desenvolupament tècnic per la meva part. És el cas, per exemple, del funcionament del software 

OCR,  necessari per a entendre l’origen de les dades a tractar.  

Pel que respecta a aquelles parts tècniques característiques de Microsoft Dynamics en les quals sí 

que ha estat necessària la meva intervenció se’n destaca: la lectura dels fitxers XML, l’escriptura de 

fitxers CSV,  el tractament de dependències entre subprocessos i el treball amb EventHandlers. Si bé 

aquestes parts tècniques poden entendre’s com senzilles,  l’eina DMF va requerir un marge de temps 

de treball major, ja que és una eina amb més funcionalitats i per tant, més complexa.  

Cal mencionar que aquest treball s’ha desenvolupat gràcies a les eines que incorpora el programa 

Microsoft Dynamics amb la versió 2012 (AX 2012). A dia d’avui, la versió més actualitzada de 

Microsoft Dynamics és la 365 (D365) i per tant, en cas que el client desitges treballar amb la última 

versió s’haurien de migrar tots els desenvolupaments de la versió anterior, incloent el desenvolupat 

en aquest treball.  

Aquesta migració suposaria la creació d’un nou projecte a Visual Studio, el programa sota el qual es 

desenvolupen les funcionalitats de la versió 365. El projecte hauria d’incloure la creació d’objectes 

encara no existents (com ara tipus de dades, taules o formularis). Per aquells objectes ja existents, 

en comptes de modificar l’objecte original com passava en la versió 2012, s’hauria de crear una 

extensió de l’objecte original associada al model sota el qual es treballi. Aquest model característic 

de D365 serveix per a recollir totes les modificacions que es realitzen per mòdul i grup de treball 

concret.  

Tanmateix durant el recorregut d’aquest projecte i de l’experiència adquirida he pogut comprendre 

que existeixen parts del codi que podrien haver-se desenvolupat d’una manera més òptima en cas 

d’haver disposat de major temps pel desenvolupament d’aquest projecte. Resulta un exemple el fet 

d’afegir un major nombre de funcions per tal de realitzar les diferents operacions a resoldre. Això no 

només permetria una presentació visual del codi més atractiva, sinó que en possibles modificacions 

futures resultaria més fàcil la seva manipulació en tant que el codi es troba clarament identificable i 

unificat. 
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Si bé el projecte tenia un temps de pràctiques en l’empresa limitat, he tingut l’oportunitat de seguir 

treballant en l’empresa i posar en pràctica aquestes mancances mencionades anteriorment per tal 

de ser més resolutiu a l’hora de solucionar futurs problemes. Aquesta limitació m’ha fet aprendre 

que a l’hora de realitzar qualsevol projecte és clau satisfer les necessitats del client, tenint uns 

coneixements sòlids dels programes a desenvolupar i optimitzant el temps d’una forma eficient, com 

ara en el desenvolupament d’un codi més clar, no només per a poder-hi treballar millor jo mateix, 

sinó per a poder ser explicat a la resta d’una forma més entenedora i facilitar el treball en equip.  

Cal tenir present que no només resulta d’interès tenir un codi entenedor, sinó que el fet de saber-ho 

explicar a la resta és una qualitat que es fomenta i s’adquireix a l’hora de realitzar les tasques amb 

un equip de treball.  

Finalment, la realització d’aquest treball m’ha fet entendre que els coneixements de les eines 

informàtiques van molt més enllà dels conceptes presentats en l’etapa universitària, i aquests 

depenen de les necessitats actuals de la població. D’aquesta manera és primordial tenir una gran 

capacitat d’adaptació als canvis i un constant aprenentatge de les eines tecnològiques. És a dir, la 

informàtica pot millorar i fer més resolutiva la vida de les persones.  
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El punt (1) fa referència al fòrum de la comunitat de Dynamics, des d’on es poden resoldre o 

consultar dubtes tècnics referents al desenvolupament  d’aquesta plataforma. 

El punt (2) fa referència a un llibre on s’expliquen els conceptes més generals i bàsics de Microsoft 

Dynamics. 

El punt (3) fa referència a la documentació oficial de Microsoft Dynamics, on es pot trobar tota 

la informació dels elements que s’utilitzen en la plataforma. 

El punt (4) fa referència a la documentació de la solució EdasFacturas emprada per a la 

transformació de l’arxiu de text generat per l’OCR a l’arxiu XML que conté les dades de la factura. 

El punt (5) fa referència a la documentació del framework DMF d’importació i exportació de 

dades de Dynamics. 
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Annex I 

1. Classe transformació XML a CSV

Imatge I.1. 1.Classe VendInvoiceXMLParser amb els seus mètodes. Aquesta classe transforma els arxius XML 
a CSV. 
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1.1. Mètode Run 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

void run() 

{ 

    VendParameters  vendParameters = VendParameters::find(); 

    VendInvoiceDMFDefinitionGroup vendInvoiceDMFDefinitionGroup = new VendInvoiceDMFDefinitionGroup(this); 

    System.String[] filePaths; 

    FilePath    path = vendParameters.FilePathXMLFiles; 

    int currentFileCount; 

    int fileCount; 

    filePaths = System.IO.Directory::GetFiles(path); //get listing of all files within the folder 

    fileCount = filepaths.get_Length(); //get how many files were found 

    //go throw each one of the files that were found 

    for(currentFileCount = 0; currentFileCount < fileCount ; ++currentFileCount) 

    { 

        xmlFileName = filepaths.GetValue(currentFileCount); 

        if(strEndsWith(xmlFileName,#xml)) 

            this.generateCSV(); 

    } 

    vendInvoiceDMFDefinitionGroup.run(); 

} 

 

void run() 

 
Imatge I.1. 2. Mètode run. En el requadre blau, s’especifica com es recorre el directori i es genera el CSV per 
a cada arxiu trobat. 
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1.2. Mètode GenerateCSV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

public Filename generateCSV() 

{ 

    XmlReader       reader; 

    str             csv, value, formated_date, formated_direction,file, purchaseOrders, attachedFiles, localName,  

packingSlips = "", concatenatedTaxes; 

    container       fields, column_header, libreTextoPurchaseOrders, libreTextoPackingSlips; 

    int             pos = 1, date_counter = 2, containerPosition; 

    real            number; 

    boolean         isHeader = true, isDate, isDecimal, isPurchaseOrder, isTaxTag, writeCSV = true, isPackingSlip, sumTax, 

concatenateTax, isIRPF; 

    TextIo          commaTextIo; 

    Filename        outputFilename; 

    #define.Slide("/") 

    #define.Separator(";") 

    #define.OrdersSeparator("$") 

    #File 

 

 

Imatge 3. Mètode generateCSV. Variables locals del mètode. 

Imatge I.1. 3. Mètode generateCSV. Variables locals del mètode. 
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En la part de codi mostrada en la Imatge I.1.4., es donen permisos de lectura i escriptura als arxius 

XML i CSV corresponents. Es construeixen les classes encarregades de llegir el arxiu XML (XmlReader) 

i escriure el arxiu CSV (TextIo). Seguidament, es genera el nom del arxiu CSV mitjançant el submètode 

setOutputFilename (explicat en la Imatge I.1.16 del punt 1.2.1.3.) es declara el contenidor capçalera 

amb els noms dels camps de cada TAG del XML. Després, s’inicialitza el contenidor de valors amb els 

valors nul de cada tipus de dada mitjançant el submètode initContainer (explicat en la Imatge I.1.15 

del punt 1.2.1.2.). Finalment, s’escriu la línia capçalera al arxiu CSV a partir del contenidor capçalera 

declarat anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

new FileIOPermission(xmlFileName, #io_read).assert(); 

    reader = XmlReader::newFile(xmlFileName); 

    outputFilename = setOutputFilename(xmlFileName); 

    commaTextIo = new TextIo(outputFilename,#io_write,#utf8Format); 

    commaTextIo.outFieldDelimiter(#Separator); 

    column_header = 

["Tipo",'Numero','FechaEmision','Concepto','LibreTexto','FechaRecepcion','Total','Nombre','Cif','Correo','Calle','Poblacion

','Provincia','CodPostal','Pais','NombreImpuesto','TipoImpuesto','RecEq','TipoOpe','Base','CuotaIva','Recargo','CuotaReq','

Fichero','Albaranes’]; 

    commaTextIo.writeExp(column_header); 

    initContainer(); 

 

  

Imatge 4. Mètode generateCSV. Procés d’inicialització. 

Imatge I.1. 4. Mètode generateCSV. Procés d’inicialització. 
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En la part de codi mostrada en la Imatge I.1.5., es comença a recórrer el arxiu XML. Es comprova que 

del TAG actual no estigui buit. Seguidament, es guarda en les dos variables corresponents el nom del 

TAG actual i el seu valor. Finalment, s’obté la posició del contenidor de valors on es tindrà que guardar 

el valor tractat actualment, mitjançant el submètode getContainerPositionDestiny (explicat en la 

Imatge I.1.14 del punt 1.2.1.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5. Mètode generateCSV. Inici de lectura del arxiu XML. La part marcada en el requadre blau, forma 

part de la modificació requerida pel client de múltiples impostos (Explicat en la tercera iteració). 

 

while (reader.read()) 

    { 

        if (!reader.isEmptyElement()) 

        { 

            if(isHeader)  

                isHeader = false;  

            else 

            { 

                value = reader.value(); 

                localName = reader.localName(); 

                if(isTaxTag && localName == 'Cuota') 

                { 

                    isIRPF = !isIRPF; 

                    localName = 'CuotaIva'; 

                } 

                containerPosition = getContainerPositionDestiny(localName); 

                pos = containerPosition != 0 ? containerPosition : pos; 

 

 
Imatge I.1. 5. Mètode generateCSV. Inici de lectura del arxiu XML. La part marcada en el requadre blau, forma 
part de la modificació requerida pel client de múltiples impostos (Explicat en la tercera iteració). 



64 
 

En la part de codi mostrada en la Imatge I.1.6., es tracten les dades de tipus data i es concatenen en 

un únic camp, ja que en el arxiu XML les dates venen separades per tres TAGs (dia, mes i any). 

 

 

 

 

 

if(!strContains(value,strFmtLB("\n"))) 

{ 

if(localName == 'Impuesto' || localName == 'IRPF') 

      { 

        isTaxTag = !isTaxTag; 

} 

       if(localName == 'FechaEmision' || localName == 'FechaRecepcion') 

      { 

        isDate = !isDate; 

} 

       if(isDate && strLen(value) >= 2) 

       { 

        if(date_counter > 0) 

{ 

               formated_date += value + #Slide; 

                    date_counter--; 

} 

           else 

{ 

               formated_date += value; 

                    fields = conPoke(fields,pos,str2Date(formated_date,123)); 

                    formated_date = ""; 

                    pos++; 

                    date_counter = 2; 

} 

} 

Imatge I.1. 6. Mètode generateCSV. Tractament de dades de tipus data. La part marcada en el requadre blau, 
forma part de la modificació requerida pel client de múltiples impostos (Explicat en la tercera iteració). 
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En la part de codi mostrada en la Imatge I.1.7., es tracten les dades de tipus numèric. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if(localName == 'Total' || localName == 'Base' || localName == 'CuotaIva' || localName == 'CuotaReq') 

{ 

isDecimal = !isDecimal; 

 

if(localName != 'Total’) 

   sumTax = !sumTax; 

} 

if(isDecimal && strLen(value) > 0) 

{ 

if(sumTax) 

       { 

        if(strContains(conPeek(fields,pos), ",")) 

             number = any2real(strReplace(conPeek(fields,pos), ",", ".")); 

   else 

    number = any2real(conPeek(fields,pos)); 

 

if(isIRPF) 

             number = number - str2num(value); 

   else 

number = str2num(value) + number; 

} 

else 

        number = str2num(value); 

 

       if(frac(number) == 0) 

  fields = conPoke(fields,pos,number); 

       else 

   fields = conPoke(fields,pos,num2str(number, 

2, 

2, 

DecimalSeparator::Comma, 

ThousandSeparator::None)); 

       pos++; 

} 

       

 
 

Imatge I.1. 7. Mètode generateCSV. Tractament de dades de tipus numèric. La part marcada en el requadre 
blau, forma part de la modificació requerida pel client de múltiples impostos (Explicat en la tercera iteració). 
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if(isTaxTag && (localName == 'RecEq' || localName == 'Tipo’)) 

  concatenateTax = !concatenateTax; 

if(concatenateTax && strLen(value) > 0) 

{ 

  number = str2num(value); 

  fields = conPoke(fields,pos,conPeek(fields,pos) +  

num2str(number,2,2,DecimalSeparator::Comma,ThousandSeparator::None) +  

"-"); 

} 

 

 Imatge I.1. 8. Mètode generateCSV. Concatenació dels diferents tipus de codis d’impostos. 
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if(localName == 'LibreTexto') 

isPurchaseOrder = !isPurchaseOrder; 

if(isPurchaseOrder && strLen(value) > 0 && (!strEndsWith(value,"nPedido|") || !strEndsWith(value,"#free1|"))) 

{ 

if(strContains(value,"nPedido|")) 

       { 

        libreTextoPurchaseOrders = str2con(value,"nPedido|",false); 

   purchaseOrders = manageLibreTexto(libreTextoPurchaseOrders,"#free1"); 

   if(strStartsWith(purchaseOrders,#OrdersSeparator)) 

             purchaseOrders = strDel(purchaseOrders,1,1); 

       } 

if(strContains(value,"#free1|")) 

       { 

        libreTextoPackingSlips = str2con(value,"#free1|",false); 

            packingSlips = manageLibreTexto(libreTextoPackingSlips,"nPedido"); 

   if(strStartsWith(packingSlips,#OrdersSeparator)) 

             packingSlips = strDel(packingSlips,1,1); 

} 

fields = conPoke(fields,pos,purchaseOrders); 

fields = conPoke(fields,conLen(fields),packingSlips); 

}  

 

 
 Imatge I.1. 9. Mètode generateCSV. Tractament del camp que conté els números de comanda de compra i 

d’albarà, en cas de tenir-ne. En color vermell son les comandes de compra i en color verd els albarans. 
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En la part de codi mostrada en la Imatge I.1.10., es guarden els arxius adjunts del camp corresponent 

del XML en un únic camp, concatenats per barres. Finalment, es guarden les dades de tipus text. 

 

 

  

  

else if(!isDate && !isDecimal && !isPurchaseOrder && !concatenateTax && !isTaxTag && localName != 'Factura' && 

localName != 'Facturas’)  

{ 

if(strContains(value,#pdf) || strContains(value,'.txt')) 

{ 

         attachedFiles += value + #Slide; 

} 

else 

{ 

         if(value != "") 

              fields = conPoke(fields,pos,value); 

} 

} 

 

 
Imatge I.1. 10. Mètode generateCSV. Tractament resta de dades. 
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En la part de codi mostrada en la Imatge I.1.11., es comprova si s’ha arribat al final d’una factura del 

arxiu XML. Finalment, es guarden les dades de tipus text. Seguidament, s’afegeix el camp amb els 

documents adjunts de la factura al final del contenidor de valors. Després, s’escriu la línia amb totes 

les dades de la factura actual al arxiu CSV. Finalment, s’inicialitza el contenidor de valors i el seu 

iterador, per a llegir la següent factura del arxiu XML, en cas de tenir-ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la part de codi mostrada en la Imatge I.1.12., es respon al “if” inicial 

“if(!reader.isEmptyElement())”. En cas de ser un element sense valor se genera un missatge amb el 

nom del camp buit. 

 

 

 

  

  

if(reader.localName() == "Factura") 

{ 

writeCSV = !writeCSV; 

if(writeCSV) 

{ 

   fields = conPoke(fields,pos,attachedFiles); 

   commaTextIo.writeExp(fields); 

   fields = conNull(); 

   pos = 1; 

} 

} 

 

  

 

Imatge 11. Mètode generateCSV. Finalitzar la lectura de la factura actual.  

else if(reader.localName()) 

{ 

info(strFmt("@INT1100", reader.localName())); 

pos++; 

} 

 

Imatge 12. Mètode generateCSV. Generar missatge pels camps sense valor.  

Imatge I.1. 11. Mètode generateCSV. Finalitzar la lectura de la factura actual. 

Imatge I.1. 12. Mètode generateCSV. Generar missatge pels camps sense valor. 



70 
 

En la part de codi mostrada en la Imatge I.1.13., un cop s’ha recorregut tot el arxiu XML es finalitzen 

les classes utilitzades de lectura, escriptura i permisos dels arxius. 

 

 

 

  

while (reader.read()) 

{ 

 ... 

} 

reader.close(); 

commaTextIo.finalize(); 

CodeAccessPermission::revertAssert(); 

return outputFilename; 

 

 Imatge I.1. 13. Mètode generateCSV. Finalització de les classes utilitzades. 
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1.2.1. Submètodes interns GenerateCSV 
 

1.2.1.1. GetContainerPositionDestiny 

 

El submètode mostrat en la Imatge I.1.14, s’encarrega d’obtenir la posició del contenidor de valors. 

Aquest procés es realitza mitjançant la cerca del nom del TAG actual en el contenidor capçalera, ja 

que aquest conté tots els noms dels camps ordenats com al XML. Finalment Això s’aconsegueix 

buscant el nom del TAG actual, en el contenidor capçalera que conté tots els noms dels camps 

ordenats com al XML. Finalment, es guardarà el valor actual, en la posició del contenidor de valors 

retornada pel submètode. 

Addicionalment, si el TAG actual és un subnode del TAG ‘Impuestos’, cal afegir el text ‘Impuesto’ al 

final del nom a cercar. Això és degut a la repetició, en diferents subnodes, dels camps ‘Tipo’ i 

‘Nombre’ en el arxiu XML. D’aquesta manera, per tal de diferenciar el TAG actual de la resta, és 

necessari afegir el text ‘Impuesto’ d’aquest mateix. 

  
int getContainerPositionDestiny(str _localName) 

{ 

     if(isTaxTag && (localName == 'Tipo' || localName == 'Nombre')) 

      return conFind(column_header,localName + 'Impuesto'); 

     else 

        return conFind(column_header,localName); 

} 

 

Imatge 5. 23. Estructura d’un projecte Microsoft Dynamics.int getContainerPositionDestiny(str _localName) 

{ 

     if(isTaxTag && (localName == 'Tipo' || localName == 'Nombre')) 

      return conFind(column_header,localName + 'Impuesto'); 

     else 

        return conFind(column_header,localName); 

} 

Imatge I.1. 14. Submètode getContainerPositionDestiny. 
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1.2.1.2. InitContainer 

 

El submètode mostrat en la Imatge I.1.15, s’encarrega d’inicialitzar el contenidor de valors amb els 

valors nuls per a cada tipus de dada. D’aquesta manera s’aconsegueix tenir un contenidor de 

múltiples tipus de valors (dates, números i textos) i de mida fixa. Així si hi hagués un camp que no té 

informació i no se'n guardés el valor, el contenidor continuaria tenint el mateix nombre de camps i 

cada camp en la seva posició corresponent. Permeten així trobar la posició correcta mitjançant el 

submètode getContainerPositionDestiny. 

Es creen dos contenidors, amb les posicions on s'han d'inicialitzar les dades de tipus data i número. 

A continuació es recorre el contenidor de valors a inicialitzar, comprovant si el valor de l'iterador està 

situat en una d'aquestes posicions especificades. En cas afirmatiu, es posa el valor nul per al tipus de 

dada corresponent.  

Per contra, si el valor de l’iterador no es troba en cap posició, es posa un text buit. Ja que, és el valor 

nul dels valors tipus text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

void initContainer() 

{ 

int position; 

         container datesPos = [3,6], decimalsPos = [7,20,21,23]; 

         for(position = 1; position <= conLen(column_header); position++) 

         { 

           if (conFind(datesPos,position)) 

                  fields = conIns(fields,position,dateNull()); 

             else if (conFind(decimalsPos,position)) 

                  fields = conIns(fields,position,0); 

             else 

                  fields = conIns(fields,position,""); 

         } 

    } 

 

 
Imatge I.1. 15. Submètode initContainer. 
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1.2.1.3. SetOutputFilename 

  

El submètode mostrat en la Imatge I.1.16, s’encarrega de generar el nom del arxiu CSV, juntament 

amb el directori on s’haurà de guardar. 

S'obté el nom del fitxer original amb la funció de baix nivell fileNameSplit, que retorna la ruta, nom 

i tipus del fitxer. D'aquests valors, només s'aprofita el nom del fitxer, aquest s’afegeix a continuació 

del directori (desat a la taula de paràmetres) i es finalitza amb l'extensió de tipus “.csv”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

str setOutputFilename(Filename _filename) 

{ 

VendParameters  vendParameters = VendParameters::find(); 

         FilePath    filepath; 

         Filename    filename; 

         FileType    filetype; 

         [filepath, filename, fileType] = fileNameSplit(_filename); 

         return vendParameters.FilePathCSV + '\\' + filename + #csv; 

} 

 

 

 

 Imatge I.1. 16. Submètode setOutputFileName. 
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1.2.1.4. ManageLibreTexto 

 

El submètode mostrat en la Imatge I.1.17, s’encarrega de generar una cadena de text amb totes les 

comandes de compra o albarans concatenats per comes, per poder ser guardats en dos únics camps 

en l'arxiu CSV.  

Degut a que a l'arxiu XML venen les comandes de compra i albarans separats per uns caràcters 

establerts, s'han d'eliminar perquè es puguin trobar posteriorment aquestes comandes i albarans a 

les taules de Dynamics corresponents. 

Així doncs es poden donar els següents casos: 

- Si el delimitador a esborrar és “nPedido|” es tracta de comandes de compra. 

- Si el delimitador a esborrar és “#free1”, es tracta d'albarans. 

Aquests delimitadors estan establerts pel client des del programari EdasFacturas. 
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str manageLibreTexto(container _libreTexto, str _delimiterToRemove) 

    { 

        int i,j; 

        str ret, orders; 

        container con; 

        if(_libreTexto) 

        { 

            for(i = 1; i <= conLen(_libreTexto); i++) 

            { 

                orders = conPeek(_libreTexto,i); 

                if(orders != "") 

                { 

                    if(strContains(orders, _delimiterToRemove)) 

                    { 

                        con = str2con(orders,_delimiterToRemove); 

                        for(j = 1; j <= conLen(con); j++) 

                        { 

                            orders = conPeek(con,j); 

                            if(!strStartsWith(orders,"|")) 

                                ret +=  orders + #OrdersSeparator; 

                        } 

                    } 

                    else 

                        ret += orders + #OrdersSeparator; 

                } 

            } 

        } 

        return ret; 

    } 

 

 
Imatge I.1. 17. Submètode manageLibreTexto. 
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2. Classes DMF 
 

 

 

2.1. Classe VendInvoiceDMFDefinitionGroup 
 

Aquesta classe s’encarrega de preparar l’execució del procés DMF per cada un dels arxius CSV. 

2.1.1. Mètode Run 
 

En aquest mètode, es recorre el directori especificat en el paràmetre (2) de la configuració, on es 

troben els arxius CSV. Seguidament, es crea una execució del grup de definició del DMF i es fica en 

estat d’espera. Això es realitza per cada arxiu CSV trobat, d’aquesta manera es podran executar tots 

els processos del DMF consecutivament a posteriori. Després, s’afegeix en una llista el ID d’execució 

generat. També, es guarda en un contenidor el directori i nom del arxiu XML, buscat a partir del arxiu 

CSV mitjançant el submètode getXMLFile mostrat en la Imatge I.2.2. a continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge I.2. 2. Submètode getXmlFile 

 

Com es pot observar en la Imatge I.2.2., aquest submètode retorna el arxiu XML del arxiu CSV passat 

per paràmetre. Això s’aconsegueix substituint la part del directori del arxiu CSV pel directori dels 

    Filename getXmlFile() 

    { 

        Filename filenameXML = filepaths.GetValue(currentFileCount); 

        filenameXML = strReplace(filenameXML, 

 vendParameters.FilePathCSV, 

 vendParameters.FilePathXMLFiles); 

        filenameXML = strReplace(filenameXML,#csv,#xml); 

        return filenameXML; 

    } 

 

 

Imatge I.2. 1. Classes VendInvoiceDMFDefinitionGroup i VendInvoiceDMFExecute amb els seus mètodes. 
Classes de preparació i execució del DMF. 
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arxius XML especificat en el paràmetre (1) de la configuració. Finalment es substitueix l’extensió del 

arxiu de ‘.csv’ a ‘.xml’. 

 

A continuació es mostren les variables locals del mètode Run. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge I.2. 3. Mètode Run. Variables locals. 

 

public void run() 

{ 

DMFDefinitionGroupExecution dmfDefinitionGroupExecution; 

     DMFDefinitionGroup          dmfDefinitionGroup = this.parmDefinationGroup(); 

     DMFExecutionId              dmfExecutionId; 

     VendParameters              vendParameters = VendParameters::find(); 

     System.String[] filePaths; 

     FilePath    path = vendParameters.FilePathCSV; 

     Filename fileName; 

     int currentFileCount; 

     int fileCount; 

     Set                 permissionSet; 

     List                list = new List(Types::String); 

     container           xmlFiles; 

 

     filePaths = System.IO.Directory::GetFiles(path); //get listing of all files within the folder 

     fileCount = filepaths.get_Length(); //get how many files were found 
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Imatge I.2. 4. Mètode Run. 

 

 

 

 

for(currentFileCount = 0; currentFileCount < fileCount ; ++currentFileCount) 

     { 

          fileName = filepaths.GetValue(currentFileCount); 

          if(strEndsWith(fileName,#csv)) 

          { 

              try 

              { 

                   ttsBegin; 

                   dmfExecutionId = this.getExecutionId(dmfDefinitionGroup.DefinationGroupName); 

                   DMFDefinitionGroupExecution::insertOrDisplay(dmfDefinitionGroup,dmfExecutionId); 

                   dmfDefinitionGroupExecution.reread(); 

dmfDefinitionGroupExecution = 

dmfDefinitionGroupExecution::find(dmfDefinitionGroup.DefinationGroupName,this.parmDMFEnt

ityName(dmfDefinitionGroup), dmfExecutionId,true); 

                   if(dmfDefinitionGroupExecution) 

                   { 

                       dmfDefinitionGroupExecution.FilePath = fileName; 

                       dmfDefinitionGroupExecution.FileType = DMFFileType::File; 

                       dmfDefinitionGroupExecution.ExecuteTargetStep = NoYes::Yes; 

                       dmfDefinitionGroupExecution.StagingStatus = DMFBatchJobStatus::Waiting; 

                       dmfDefinitionGroupExecution.update(); 

                   } 

                   ttsCommit; 

                   list.addEnd(dmfExecutionId); 

                   xmlFiles = conIns(xmlFiles, conLen(xmlFiles) + 1, getXMLFile()); 

              } 

              catch 

              { 

                   error(strFmt("@INT1124", strReplace(filepaths.GetValue(currentFileCount),  

  #csv,  

  #xml))); 

              } 

          } 

     } 

     CodeAccessPermission::revertAssert(); 

    this.executeStagingWriten(list, xmlFiles); 
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2.1.2. Mètode ParmDefinitionGroup 
 

En la part de codi mostrada en la Imatge I.2.5., s’obté el grup de definició del DMF mitjançant el seu 

nom, especificat en el paràmetre (6) de la configuració. 

 

 

 

 

Imatge I.2. 5. Mètode parmDefinitionGroup. 

 

2.1.3. Mètode GetExecutionId 
 

En la part de codi mostrada en la Imatge I.2.6., s’obté un ID d’execució que es genera a partir del 

últim ID d’execució del grup de definició del DMF. Aquest ID, es troba mitjançant una cerca ordenada 

de manera descendent per la data y hora de creació del registre en la taula que conté les execucions 

del grup de definició (DMFDefinitionGroupExecution).  

  

private DMFDefinitionGroup parmDefinationGroup() 

{ 

    VendParameters vendParameters = VendParameters::find(); 

    return dmfDefinitionGroup::find(vendParameters.DMFDefinationGroupName); 

} 

 

 

private DMFExecutionId getExecutionId(DMFDefinationGroupName _dmfDefinationGroupName) 

{ 

    DMFExecutionId                  dmfExecutionId; 

    DMFDefinitionGroupExecution     dmfDefinitionGroupExecution; 

 

    select firstonly ExecutionId from dmfDefinitionGroupExecution 

        order by dmfDefinitionGroupExecution.CreatedDateTime desc 

        where dmfDefinitionGroupExecution.DefinitionGroup == _dmfDefinationGroupName; 

 

    dmfExecutionId = DMFStagingExecutionParameters::getNextExecutionId(dmfDefinitionGroupExecution.ExecutionId,          

_dmfDefinationGroupName);  

    return dmfExecutionId; 

} 

 

 

 

 Imatge I.2. 6. Mètode getExecutionId. La part marcada en el requadre blau, és el mètode que genera el 
següent ID d’execució. 
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2.1.4. Mètode ParmDMFEntityName 
 

En la part de codi mostrada en la Imatge I.2.7., s’obté el nom de l’entitat que s’utilitzarà. Aquesta, es 

troba a partir del grup de definició.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

private DMFEntityName parmDMFEntityName(DMFDefinitionGroup _dmfDefinitionGroup) 

{ 

DMFDefinitionGroupEntity dmfDefinitionGroupEntity; 

 

select firstOnly Entity  

from dmfDefinitionGroupEntity  

where dmfDefinitionGroupEntity.DefinitionGroup == _dmfDefinitionGroup.DefinationGroupName; 

 

return dmfDefinitionGroupEntity.Entity; 

} 

 

 

 

 

Imatge I.2. 7.  Mètode parmDMFEntityName. 
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2.1.5. Mètode ExecuteStagingWriter 
 

En la part de codi mostrada en la Imatge I.2.8., es construeix la classe que s’encarrega de gestionar 

les dependències i executar els subprocessos restants. En el moment de construir la classe, es passa 

la instancia de la classe (VendInvoiceXMLParser), ja que és la que inicia tot el procés d’importació. 

Això, es fa per a comprovar si el procés s’està executant per lots per controlar les dependències 

posteriorment. Finalment, es fa la crida al seu mètode Run passant-li per paràmetre una llista amb 

els ID’s d’execució generats i un contenidor amb els fitxers XML del procés d’importació.   

 

 

 

 

 

Imatge I.2. 8. Mètode executeStagingWriter. 

 

2.2. Classe VendInvoiceDMFExecute 
 

Aquesta classe s’encarrega d’executar els subprocessos restants (execució DMF, moviment d’arxius, 

generació de missatges i registrament de factura) i gestionar les dependències entre ells. D’aquesta 

manera, cada un d’aquests no es comença a executar fins que el seu subproces depenent, no hagi 

finalitzat per a totes les execucions a realitzar. 

  

private void executeStagingWriten(List _list, Container _xmlFilesList) 

{ 

    VendInvoiceDMFExecute vendInvoiceDMFExecute = new VendInvoiceDMFExecute(vendInvoiceXMLParser); 

    vendInvoiceDMFExecute.run(_list,_xmlFilesList); 

} 
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2.2.1. Mètode Run 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

public void run(List _executions, Container _filesXML) 

{ 

    DMFStagingWriter                stagingWriter; 

    DMFExecutionId                  dmfExecutionId; 

    DMFExecution                    dmfExecution;// = DMFExecution::find(_dmfExecutionId); 

    VendInvoiceDMFExecute           vendInvoiceDMFExecute; 

    BatchInfo                       batchInfo; 

    ListEnumerator                  listEnumerator = _executions.getEnumerator(); 

    DMFStagingWriter                previusStagingWriter; 

    VendInvoiceMoveFiles            vendInvoiceMoveFiles; 

    DMFDefinitionGroupExecution     dmfDefinitionGroupExecution; 

    int                             infoLogLine = 0; 

    VendParameters                  vendParameters = VendParameters::find(); 

    VendInvoiceImportMessages       vendInvoiceImportMessages; 

    VendInvoiceAutoCreateJournal    vendInvoiceAutoCreateJournal; 

    container                       dmfExecutionIdContainer; 

    #File 

while (listEnumerator.moveNext()) 

{ 

        dmfExecutionId = listEnumerator.current(); 

        dmfExecution = DMFExecution::find(dmfExecutionId); 

        dmfExecutionIdContainer += dmfExecutionId; 

        stagingWriter = null; 

        stagingWriter = new DMFStagingWriter(); 

        stagingWriter.parmDMFExecution(dmfExecution); 

        //stagingWriter.parmUtcTimeZone(DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()); 

        stagingWriter.saveLast(); 

        if (vendInvoiceXMLParser.parmInBatch()) 

        { 

            // when in batch 

            // create multiple tasks 

            if(!batchHeader) 

            { 

                batchHeader = BatchHeader::construct(vendInvoiceXMLParser.parmCurrentBatch().BatchJobId); 

            }  
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             // create a new instance of the batch task class 

             batchInfo = stagingWriter.batchInfo(); 

             batchInfo.parmGroupId(''); 

             batchInfo.parmCaption(stagingWriter.caption()); 

             batchInfo.parmConstraintType(BatchConstraintType::Or); 

             batchInfo.parmRetriesOnFailure(3); 

             //BatchInfo.parmInheritFromTaskId(batch.RecId); 

             // add tasks to the batch header 

             batchHeader.addRuntimeTask(stagingWriter, vendInvoiceXMLParser.parmCurrentBatch().RecId); 

             if (previusStagingWriter !=  null) 

  { 

batchHeader.addDependency(stagingWriter, 

        previusStagingWriter, 

                                                      BatchDependencyStatus::FinishedOrError); 

} 

             previusStagingWriter = stagingWriter; 

        } 

        else 

        { 

            stagingWriter.run(); 

        } 

    } 

if ( conLen(_filesXML)) 

{ 

         vendInvoiceMoveFiles = new VendInvoiceMoveFiles(_filesXML,dmfExecutionIdContainer); 

         if (vendInvoiceXMLParser.parmInBatch()) 

         { 

             // when in batch 

             // create multiple tasks 

             if(!batchHeader) 

             { 

                  batchHeader = BatchHeader::construct(vendInvoiceXMLParser.parmCurrentBatch().BatchJobId); 

             } 

             // create a new instance of the batch task class 

             batchInfo = vendInvoiceMoveFiles.batchInfo(); 

             batchInfo.parmGroupId(''); 

             batchInfo.parmCaption(vendInvoiceMoveFiles.caption()); 

             batchInfo.parmConstraintType(BatchConstraintType::Or); 

             batchInfo.parmRetriesOnFailure(3); 

             //BatchInfo.parmInheritFromTaskId(batch.RecId); 
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               // add tasks to the batch header 

             batchHeader.addRuntimeTask(vendInvoiceMoveFiles, 

         vendInvoiceXMLParser.parmCurrentBatch().RecId); 

 

             if (previusStagingWriter !=  null) 

  { 

batchHeader.addDependency(vendInvoiceMoveFiles, 

         previusStagingWriter,             

   BatchDependencyStatus::FinishedOrError); 

} 

        } 

        else 

        { 

            vendInvoiceMoveFiles.run(); 

        } 

    } 

if (_executions) 

    { 

        vendInvoiceImportMessages = new VendInvoiceImportMessages(dmfExecutionIdContainer); 

        if (vendInvoiceXMLParser.parmInBatch()) 

        { 

            // when in batch 

            // create multiple tasks 

            if(!batchHeader) 

            { 

                batchHeader = BatchHeader::construct(vendInvoiceXMLParser.parmCurrentBatch().BatchJobId); 

            } 

            // create a new instance of the batch task class 

            batchInfo = vendInvoiceImportMessages.batchInfo(); 

            batchInfo.parmGroupId(''); 

            batchInfo.parmCaption(vendInvoiceImportMessages.caption()); 

            batchInfo.parmConstraintType(BatchConstraintType::Or); 

            batchInfo.parmRetriesOnFailure(3); 

            //BatchInfo.parmInheritFromTaskId(batch.RecId); 
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Primerament, el mètode Run (veure Imatge I.2.9.) recorre tota la llista de ID’s d’execució del grup de 

definició. Durant aquest procés, es comprova si s’està executant per lots. En cas afirmatiu, es crea 

una instància de la classe de tasques per lots i s’afegeix el procés d’execució de la classe 

DMFStagingWriter10 com una nova dependència. D’aquesta manera es realitzaran totes les 

execucions d’aquesta classe de forma consecutiva i no es continuarà amb la resta del codi del mètode 

Run fins acabar aquest bucle que recorre els ID’s d’execució.  

Això permet que l’execució de la resta de subprocessos es realitzi de forma correcta, en cas de 

realitzar-se per lots i no manualment, ja que per lots és possible que s’executin altres parts del codi 

al mateix temps que es realitza el bucle. Per tant, com que encara no s’haurà generat la informació 

necessària que s’espera del bucle, la resta de subprocessos no tindrien registres a tractar. 

Seguidament, es realitza el mateix procediment de dependències per a la següent classe a executar: 

VendInvoiceMoveFiles11. És a dir, no s’executarà VendInvoiceMoveFiles fins que no hagi finalitzat 

l’execució de la classe DMFStagingWriter. Finalment, tal s’observa en la imatge I.2.9. i en la mateixa 

lògica del procediment esmentat, s’afegeix la dependència entre la classe VendInvoiceMoveFiles i la 

classe VendInvoiceImportMessages12.  

  

 
10 DMFStagingWriter és la classe que executa el DMF a partir del ID d’execució. Des d’aquest punt i mitjançant el mapeig 
creat en el grup de definició (DefinitionGroup), s’obté el valor dels camps del CSV i es guarden als camps mapejats de la 
classe intermitja Staging. Es una classe de baix nivell.  
11 VendInVoiceMoveFiles és la classe que mou els arxius generals al directori corresponent. Es una classe creada 
especialment pel requeriment.  
12 VendInvoiceImportMessages és la classe que s’encarrega de generar els missatges corresponents en finalitzar tot el 
procés. És una classe creada especialment pel requeriment.  

            // add tasks to the batch header 

            batchHeader.addRuntimeTask(vendInvoiceImportMessages, vendInvoiceXMLParser.parmCurrentBatch().RecId); 

            if (previusStagingWriter !=  null) 

   { 

                batchHeader.addDependency(vendInvoiceImportMessages, 

                                          vendInvoiceMoveFiles, 

                                          BatchDependencyStatus::FinishedOrError); 

            } 

        } 

        else 

        { 

            vendInvoiceImportMessages.run(); 

        } 

 Imatge I.2. 9. Mètode Run. 
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3. Classe Dynamics 
 

 

 

  

 Imatge I.3.  1. Classe DMFVendInvoiceInfoTableEntityClass amb els seus mètodes. 
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4. Classes Finalització 
 

4.1. Classe VendInvoiceMoveFiles 
 

 

 

 

 

Imatge I.4. 1. Classe VendInvoiceMoveFiles amb els seus mètodes. Aquesta classe mou els fitxers de la 
importació, al directori corresponent. 

4.1.1. Mètode Run 
 

En la part de codi mostrada en la Imatge I.4.2., es recorre el contenidor d’arxius XML i per a cada 

arxiu s’obté l’execució del grup de definició, a partir del ID d’execució del arxiu corresponent. 

Seguidament, s’obté la destinació de l’arxiu XML mitjançant el submètode 

setFileProcessedDestination13. Després, es comprova que el directori obtingut és vàlid mitjançant el 

mètode checkDestinationFile14 en cas afirmatiu es mou el arxiu. Finalment, en cas de que el arxiu 

XML corresponent hagi tingut error d’importació, es segueix el mateix procediment de moviment 

dels fitxers PDF (Imatge de la factura en paper), al mateix directori d’errors. 

 

 

 
13 Submètode que retorna el nom del directori concatenat amb el nom de l’arxiu, en funció de (1) si ha fallat o no la 
importació i (2) del tipus d’arxiu.  
14 Mètode per a comprovar que el directori de destí és vàlid.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for(counter = 1; counter <= conLen(xmlFiles) ; counter++) 

{ 

dmfExecutionId = conPeek(executions,counter); 

       dmfDefinitionGroupExecution = DMFDefinitionGroupExecution::find(vendParameters.DMFDefinationGroupName, 

dmfDefinitionGroupEnt

ity. 

 

Entity,dmfExecutionId); 

 

        failedImport = dmfDefinitionGroupExecution.TargetStatus != DMFBatchJobStatus::Finished; 

        destination = setFileProcessedDestination("xml",conPeek(xmlFiles,counter),failedImport); 

        if(this.checkDestinationFile(destination)) 

            System.IO.File::Move(conPeek(xmlFiles,counter), destination); 

 

        if(failedImport) 

        { 

select dmfVendInvoiceInfoTableEntity  

where dmfVendInvoiceInfoTableEntity.DefinitionGroup == vendParameters.DMFDefinationGroupName 

             && dmfVendInvoiceInfoTableEntity.ExecutionId == dmfExecutionId; 

 

             attachedFiles = str2con(dmfVendInvoiceInfoTableEntity.AttachedInvoiceFiles, '/'); 

             if(attachedFiles) 

             { 

                for(pos = 1; pos < conLen(attachedFiles); pos++) 

                { 

                    attachedFilename = vendParameters.AttachedDocFilePath + "\\" + conPeek(attachedFiles,pos); 

                    if(System.IO.File::Exists(attachedFilename)) 

                    { 

                        destination = setFileProcessedDestination("pdf", attachedFilename, failedImport); 

                        if(this.checkDestinationFile(destination)) 

                            System.IO.File::Move(attachedFilename, destination); 

                    } 

                } 

            } 

        } 

    } 

 
  Imatge I.4. 2. Mètode Run. 


